
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 03/06/2015

Aos  três  dias  do  mês  de  Junho  de  2015,  às  14h:31min,  na  sala  de  reuniões  do  Conselho

da  Criança e  Adolescente  de Uberaba–COMDICAU, situada  à  Rua  Artur  Machado,  nº  553

Casa  dos  Conselhos;  reuniram-se  os  conselheiros  para  uma  plenária  ordinária  com

seguinte  pauta:  1.  Abertura:  Michelle  Carvalho  dos  Santos,  Presidente  do  COMDICAU;

2.  Leitura  das  atas  anteriores;  3.  Pedidos  de  Renovações  de  Inscrições:  -  Creche  Cássio

Rezende;  -  Legião  da  Boa  Vontade;  4.  Pedido  de  Readequação  Plano  de  Trabalho

FUMDICAU  2015:  -  Casa  do  Adolescente  Guadalupe;  -  Escola  Dulce  de  Oliveira;  -

Associação  Equoterapia;  -  Inst ituto  Santo  Eduardo;5.  Formar  comissão  de  visi ta  para

Emissão  de  relatório  de  cumprimento  de  objeto  –  FUMDICAU  2015;  6.  Informes:  –

Apresentação  dos  pedidos  de  renovações  de  inscrições:  Casa  de  Proteção;  -  CESEUR  –

Centro  Socioeducativo  de  Uberaba;  -  Questionário  sobre  o  1º  Processo  de  Escolha

Unificada;  -  Fundação Itaú Social ;  -  Conferência Municipal  dos Direitos das  Pessoas com

Deficiência  –  18/06/2015  –  Inscrição  site:  www.uberaba.mg.gov.br  ;  -  Saldo  contas

FUMDICAU;  7.  Encerramento.  Justif icaram a  ausência  os  conselheiros  Otoni  Alberto  do

Nascimento  Junior,  Maria  Aparecida  Ferreira,  Ail ton  Aleixo  de  Almeida,  Ana  Claudia

Caetano  BarbosA.  A  Presidente  Michelle  faz  a  abertura  da  reunião  agradecendo  a

presença  de  todos  e  solicita  à  Secretária  Executiva  Verediana  ler  a  ata  da  reunião  do  dia

06/05/2015que  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros.I tem3.  Pedidos  de

Renovações  de  Inscrições:  -  Creche  Cássio  Rezende:  Esteve  na  Inst ituição  as

conselheiras  Ana Cláudia  e  Vanessa Saud que fizeram a visi ta in  loco e informaram que a

inst ituição  está  apta  a  renovar  a  inscrição.  Os  conselheiros  votaram  e  foi  aprovado  por

unanimidade.  -  Legião  da  Boa  Vontade:  Esteve  na  Inst i tuição  as  conselheiras  Mariângela

e  Claricinda  que  fizeram  a  visita  in  loco  e  informaram  que  a  inst i tuição  está  apta  a

renovar  a  inscrição.  Os  conselheiros  votaram  e  foi  aprovado  por  unanimidade;4.  Pedido

de  Readequação  Plano  de  Trabalho  FUMDICAU  2015:  -  Escola  Dulce  de  Oliveira:  A

representante  da  Insti tuição  Srª  Daniela  informou  que  conseguiram  um  grande  desconto

nos  i tens  relacionados  no  plano  de  trabalho  e  com  isso,  sobrou  uma  verba  e  com  ela

querem  adquirir  um  computador;  -  Associação  Equoterapia:  O  representante  da

inst ituição  Sr.  Alex  informou  que  no  plano  anterior  havia  solicitado  apenas  dois  i tens  no

valor  de  R$  11.995,60  e  querem  readequar  o  plano  acrescentando  mais  oi to  i tens  que

seriam utensí lios de montaria e com isso seria inserido uma contrapartida de R$ 428,00;  -

Inst i tuto  Santo  Eduardo:  O  Sr.  Zacarias  representante  da  Insti tuição  solici ta  que  seja
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inserido no plano de trabalho a complementação de material  didát ico e  um liquidificador,

mas  que  o  item  liquidificador  não  está  especificado  no  plano  de  trabalho  e  para  ser

aprovado  tem  que  ser  inserido  no  mesmo,  sendo  assim  a  plenária  irá  acei tar  mas  com  a

ressalva  de  que  a  inst ituição  entregue  o  plano  readequado  até  3ª  feira  (09/06/2015)  se

não for  entregue ficará aprovado somente o material  didát ico.  Os pedidos de readequação

dos  planos  de  trabalho  do  FUMDICAU  2015  foram  aprovadas  por  unanimidade  pelos

conselheiros.  A Presidente  Michelle  informa  que  o  pedido  de  readequação  do  plano  de

trabalho  da  Casa  do  Adolescente  Guadalupe  é  do  Edital  014  e  não  do  recurso  oriundo do

FUMDICAU/2015.  Esta  readequação  se  refere  as  oficinas  artísticos  culturais  que  são

trabalhadas  com os  adolescentes  em cumprimento  de  medidas  socioeducativa  no  CREAS.

A representante  da Inst ituição Srª  Fabiane informa que as  adequações são para  a  compras

de  roupas  para  capoeira,  figurinos  para  apresentação,  joelheira,  capacete,  cotoveleira,

berimbal ,  atabaque,  tonner  e  cartuchos.  A  Presidente  Michelle  coloca  em  votação  e  a

readequação  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros.  5.  Formar  comissão  de

visi ta  para  Emissão  de  relatório  de  cumprimento  de  objeto  –  FUMDICAU  2015:  A

Presidente  Michelle  sol ici ta  que  se  faça  uma  comissão  para  realizar  as  visi tas  técnicas

nas  Inst ituições  que  irão  solicitar.  Já  sol ici taram  as  visi tas  as  seguintes  Insti tuições:

APAE e  Casa  do  Adolescente  Guadalupe,  sendo que,  o  Conselheiro  Arnaldo irá  realizar  a

visi ta  na  APAE  e  a  conselheira  Vanessa  irá  realizar  a  visi ta  na  Casa  do  Adolescente

Guadalupe.  Foi  montada  as  comissões  com  os  conselheiros  presentes  e  na  próxima

plenária  irá  terminar  de  preencher  com  os  demais  conselheiros  que  não  estão  presentes

nesta  plenária.  6.  Informes:  –  Apresentação  dos  pedidos  de  renovações  de  inscrições:

Casa  de  Proteção e  CESEUR – Centro Socioeducativo  de Uberaba:  A Presidente  Michelle

pergunta  aos  conselheiros  quem poderá  ir  fazer  a  visita  nas  insti tuições  que  sol ici taram

os  pedidos  de  renovação,  ficou  definido  que  a  Conselheira  Mariângela  irá  na  Casa  de

Proteção  e  a  Conselheira  Shirley  no  CESEUR;  -  Questionário  sobre  o  1º  Processo  de

Escolha  Unificada:  A Presidente  Michelle  informa  que  o  quest ionário  já  foi  respondido

porque  t inha  data  para  ser  entregue  e  não  dava  tempo  de  esperar  a  plenária;  -  Fundação

Itaú  Social :  As  inscrições  serão  fei tas  através  do  site  www.fundacaoitausocial.com.br   até

dia  15/07/2015  e  os  planos  de  trabalho  serão  escolhidos/aprovados  (chancelados)  na

próxima  plenária;  -  Conferência  Municipal  dos  Direi tos  das  Pessoas  com Deficiência:  As

inscrições  serão  real izadas  no  dia  18/06/2015  através  do  site:  www.uberaba.mg.gov.br  O

saldo  atual  da  conta  do  FUMDICAU  da  conta  7000-9  é  de  R$  2.718,00  (Dois  Mil

Setecentos  e  Dezoito  Reais)  e  na  conta  200000-8  é  de  R$  485.599,10  (Quatrocentos  e
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Oitenta e Cinco Mil  Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos) .Nada mais a ser

tratado  nesta  a  Presidente  do  COMDICAU Michelle  Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião

às  15h:28min,  sendo que essa  ata  foi  redigida por  mim,  Vanessa Ribeiro Mota,  Secretária

do  COMDICAU,  e  será  lida  e  aprovadapelos  conselheiros  presentes:  Eliane  da  Rocha

Leocadio,  Fernanda  Beatriz  Silva  Pereira,  Magali  de  Fátima  Oliveira  Coelho,  Michelle

Carvalho  Santos,  Arnaldo  Luiz  da  Costa  Filho,  Eude  dos  Santos  de  Santana,  Elisangela

Olívia  Pereira,  José  Severino  Rosa,  Maria  das  Graças  Caetano  Silva,  Claricinda  Regina

Massa  Borges,  Maria  Catarina  Souto,  Vanessa  Ribeiro  Mota,  Marcia  Helena  Carvalho

Louzada  de  Lima,  Shirley  Pereira  Dias,  Iara  Nascimento  Pereira,  Mariangela  Terra

Branco Camargos,  Ir.  Deuselina Pereira Lima.

COMDICAU – Rua Artur Machado Nº. 553 - Casa dos Conselhos
Uberaba MG – (34) 3332.3737 – –comdicau@uberabadigital.com.br


	Uberaba MG – (34) 3332.3737 – –comdicau@uberabadigital.com.br

