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Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de
Rio Brilhante - MS

0

0aa
XF

Ata 290 aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte (04/1 l/2020) as 8h00min. Os
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente- CMDCA,
reuniram-se para REINúO ORDINARIA, na sede da secretaria de assistência social, de
maneira presencial em amplo ambiente com distanciamento social e com uso de miáscaras,
pois, estamos üvendo uma pandemia do Coronavírus - COVID- 19. PAUTA: l- pedido que
inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA do
Centro de Equoterapia de Rio Brilhante EQUO-RIO. Estavam presentes os seguintes
Conselheiros: Sr. Eli de Moraes Pereira, Sra. Roseane Rodrigues Garcia, Sra.Luciana
Buhring, Sr. Nilson José Dias, Sr. Ruy Sichinel, Sra. Nádia Zaúenan Rocha, a Secretária de
Assistencia social Sra. Adriana correa Barbosa de oliveira e estavarn presentes também sra.
Ivete dos Santos Araujo, Sra.Violeta Odete Barbosa, eu Isenir de Matos F,. Mazurkeütz. O
Eli presidente do Conselho deu inicio a reunião agradecendo a todos que atenderam ao
chamado para essa reunião mesmo em tempos de Pandemi4 onde estamos tomando todos os
cuidados de Bio- segurança, e informou que o Conselho recebeu o Oficio No 061/2020 do
Presidente do cento de Equoterapia de Rio Brilhante EQUO RIo, sr -. Roberto Lago
requerendo inscrição no cMDCA, tanto para fins de Imposto de Renda quanto para
recebimento de recursos, e fez a leitura do mesmo (que estará em anexo a essa ÀTA) neste
momento a Adriana explanou sobre o que é a Eeuo-RIo e sobre o habalho que faz
atendendo os alunos da APAE e também ouüas pessoas que necessitam de atendimânto de
reabilitação fisica e/ ou mental promovendo a qualidade de vida com inclusão social desses
pacientes, o Ruy também usou a palawa para falar sobre o trabalho da EeuorERApIA e
relatou sobre a recuperação dos pacientes atendidos, e disse também que elis tem uma sede
própria com ótimo espaço e que realizam 60 atendimento semanalmenie. A Adriana voltou a
falar sobre os esforços de todos os funcionrírios que atende o maior número possível de
pessoas. Neste momento o sr. Nilson usou a palawa pua fazer uma sugestão de fazer um
liwo ouro e üsitar as empresas e comércio para arrecadar recuÍsos para o do cenho de
Equoterapia de Rio Brilhante EQUO RIo, onde a Adriana comunicou que terá uma LIVE dia
08111,2020 para esse fim "anecadar recurso para a ertidade", que todos terão oportunidade de
doar. E ao final de todas as falas e discutição o pedido de inscrição da Eeúo-No neste
conseiho foi acatada por unanimidade e a entidade terá a inscrição de n" 09, o que vai ser
publicado na Resolução n" 0112020 do CMDCA. o final A Adriana informou que foi
entregue ao conselho Tutelar os uniformes, bem como foi realizada pintura no prédio com
isso cumprindo com as reivindicações solicitadas, neste momento o Éli relatou que um dos
conselheiros o parabenizou como presidente, que mesmo em um ano atípico, em que estamos
vivendo uma pandemia, o conselho Tutelar teve várias reivindicaçõei atendidas o que dá
boas condições de habalho. Não tendo mais nada a tratar encerrou-se a reunião as gh30min. E
eu Isenir lawei a presente ata que vai por mim e por todos os presentes assinada conforme a
lista de presença em anexo a essa ATA.
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