
Ata  da  Reunião  Ordinária  do  CMDCA-  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente de Pará de Minas, realizada no dia 07 (sete) de julho
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: Ana Paula
Campo  (SMADS),  Vinícius  Bastos  (  AJUTA),  Wallace  Fernandes  (APAE).
Presidente  Amanda  cumprimentou  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. Pauta
em questão : Projeto Salesiano ( Patronato) – Um Mundo Melhor em Nossas
Mãos ( renovação ),  Informes .As 9 horas Reunião com o Conselho Tutelar
(  apenas  comissão)  Pauta:Regimento  Interno  do  CT.  Presidente  Amanda
apresentou  aos  conselheiros  uma  correspondência  recebida  da  Delegacia
Virtual Especializada da Receita Federal – 6ª RF (BH), procuramos saber do
que se tratava e repassamos para o RH da Prefeitura ( Edvirges) na data de 26
de  junho  de  2020,  onde  disse  que  já  estava  providenciando  toda  a
documentação  necessária,  e  disse  que  também,  já  tinha  comunicado  por
telefones aos órgãos competentes e enviado a documentação necessária, para
regularizar a situação.  Em seguida foi dada as boas vindas para Nathanaela
Borges ( Procuradoria Geral),  e Flávia Brochado ( Sec. de Educação), onde
passaram a integrar nas seguintes comissões: De Entidade – Nathanaela e do
FIA – Flávia. Presidente Amanda  citou também nesta reunião a importância de
nos organizarmos para a discussão sobre o trabalho infantil em Pará de Minas.
Presidente  Amanda  passa  a  palavra  para  conselheira  Cíntia  Lacerda  que
apresentou o Projeto Salesiano “ Um Mundo Melhor em Nossas Mãos”, para
renovação do Projeto Amigo de Valor do Banco Santander ano 2021, o valor da
proposta estimula-se em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), CMDCA avaliou
como positivo os resultados alcançados pelo Patronato : aprovado por todos
( conforme Ata assinada nesta data). Presidente Amanda encerrou a reunião
com  uma  oração,  pedindo  a  permanência  dos  conselheiros  tutelares  e  da
comissão CMDCA/ CT.  Nada mais a tratar, eu Cíntia Lacerda, secretaria do
CMDCA lavrei a presente Ata, que será lida e se aprovada será assinada por
mim e por todos os presentes.      


