
Ata da Reunião Extraordinária do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Pará de Minas, realizada no dia 23 (vinte e três)
de junho de 2020 ás 8 horas, na Escola de Musica de Pará de Minas, situada à
Praça Torquato de Almeida, centro, Pará de Minas. Justificou ausência: Cíntia
Lacerda (Patronato). Presidente Amanda, iniciou a reunião com uma oração, e
cumprimentando  a  todos.  Conselheiros  estavam  nas  seguintes  condições:
distanciamentos mínimo de 2m (dois metros), inclusive com afastamento dos
assentos de forma segura para evitar o contato físico; todos com mascaras de
proteção facial, disponibilização de álcool gel.  Ao iniciar a reunião Presidente
Amanda agradeceu a presença dos conselheiros tutelas onde se apresentaram
ao CMDCA. Pauta em questão :  Aprovar  documentação do Abrigo Casa do
Caminho, Resolução 02/2020, Resolução 03/2020 CMDCA. Presidente Amanda
explicou a todos que a documentação foi analisado pela comissão de entidades
e pela comissão do Fia  CMDCA, aprovado e assinado ( conforme documento
apresentado  em  plenária;  apresentando  o  Plano  de  Trabalho  2019).  Foi
apresentado  os  Demostrativos  de  Receitas  e  Despesas  do  Abrigo  Casa  do
Caminhos referente ao ano de 2019 e referente aos meses de Janeiro a Abril
de  2020,  além de  toda  documentação,  e  o  comprovante  de renovação  de
Inscrição  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  referente  ao  ano  de
2019.  Presidente do Abrigo Renato dos Santos Pinto, presente na reunião
pediu a palavra, onde pode explicar a todos a situação real do Abrigo. Após a
documentação  ser  analisada  pelos  conselheiros,  Presidente   Amanda
apresentou  a Resolução 02/2020 , onde teve a aprovação por unanimidade,
aprovando Valor R$ 10.000,00 ( dez mil reais), para a entidade de Acolhimento
Institucional para Criança e Adolescentes de Pará de Minas – Abrigo Casa do
Caminho. Votação aprovada por unanimidade:valor R$ 100.000,00 ( cem mil
reais)  :  -  Provisão para publicação de Edital  para seleção de Projetos  de
entidades governamentais e não governamentais que são inscritas no CMDCA,
e que estão com documentação em dia no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Pará de Minas – CMDCA.  Aprovado Resolução
03/2020 CMDCA, aprovando o repasse de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) ao
Abrigo Casa do Caminho.  Presidente Amanda agradeceu a presença de todos.
Pedindo para permanecer  na plenária  apenas  os conselheiros  tutelares  e  a
comissão de acompanhamento e assessoria ao conselho Tutelar  (  CMDCA),
onde a pauta a ser discutida seria  Regimento Interno do conselho tutelar.
Comunicado ao CMDCA: afastamento da conselheira tutelar Lais Ermínia da
Fonseca, substituta será  primeira suplente: Terezinha Auxiliadora dos Santos.
Nada  mais  a  tratar,  eu  Áglia  Campolina,  secretaria  executiva  da  Casa  dos
Conselhos lavrei a presente Ata, que será lida e se aprovada será assinada por
mim e por todos os presentes.      


