DELIBERAÇÃO Nº 007/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município
de Fervedouro/MG, no uso de suas atribuições, em reunião realizada no dia 01/08/2018.

DELIBERA

Art. 1º - Após analisar a documentação apresentada pela Associação Vida Abundante
de Fervedouro e fazer a visita in loco do seu local de funcionamento deferir o
requerimento de inscrição de sua presidente Sra. Aparecida Gomes Oliveira no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - O registro terá validade por dois anos, podendo ser cassado ou suspenso a
qualquer tempo desde que a instituição deixe de funcionar ou de executar o programa
inscrito, até que sejam cumpridas as exigências legais.
Art. 3º - A Instituição deverá ser avaliada no máximo a cada dois anos e qualquer
ocorrência de alteração (estatuto e direção), criação ou extinção de programa deverá ser
comunicada por escrito e de imediato ao CMDCA.
Art. 4º - Esta deliberação entre em vigor na data de sua publicação.

Fervedouro, 01 de Agosto de 2018

MARIA ANGÉLICA COSTA LEITE
PRESIDENTE DO CMDCA
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSTITUIÇÃO

REGISTRO Nº 002/2018

VALIDADE: 01/08/2018

DENOMINAÇÃO: ASSOCIAÇÃO VIDA ABUNDANTE DE FERVEDOURO
ENDEREÇO: RUA BELA VISTA, 109

BAIRRO: BELA VISTA

CEP: 36.815.000
EMAIL: associaçãovidaabundante2018@gmail.com
NOME DO RESPONSÁVEL: APARECIDA GOMES OLIVEIRA
CNPJ: 30.882.190/0001-89
DO ESTATUTO DA INSTITUIÇÃO
COMARCA DE CARANGOLA ESTADO DE MINAS GERAIS
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Dailly Lobato de
Oliveira
Nº do Registro: Sel Número; BWM27192
CÓDIGO: 1960.2442.0717.10-26
OBJETIVO GERAL
Contribuir para melhoria de vida da comunidade Bela Vista, realizando obras sociais voltadas
às famílias, trabalhando as cinco saúdes: física, espiritual, emocional/familiar, social/intelectual
e econômica financeira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Promover um relacionamento saudável com Deus através do conhecimento da palavra, em
parceria com as igrejas e líderes religiosos da cidade e outros;
. Realizar ações preventivas junto às crianças, mulheres, homens e idosos em parceria com a
secretaria municipal de saúde;
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. Promover aulas de reforço escolar, alfabetização de adultos, sarais, recitais, teatro, etc, para
promover a saúde intelectual da comunidade;
. Realizar palestras e atividades que promovam a integração familiar e boa convivência;
. Promover a participação das crianças em esportes como Jiu jitsu, peteca, vôlei, dentro outros;
. Oferecer aulas de teclado e violão, danças, teatro, música, etc;
. Valorizar os idosos promovendo encontros e atividades que os façam sentirem-se úteis e
tenham prazer de viver;
. Combater o preconceito e promover igualdade social.

Fervedouro, 01 de Agosto de 2018

MARIA ANGÉLICA COSTA LEITE
PRESIDENTE DO CMDCA
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