ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 09/11/2016
Aos nove dias do mês de novembro de 2016, às 14:30, 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
conselhe iros para uma plenária ordinária com a seguinte pauta: 1. Abertura;
2. Leitura da Ata anterior; 3. Pedido de Renovação de Inscrição: Associação Vida e Luz; 4. Apresentação e Apreciação do Edital Eleição Não
Governamental; 5. Apresentação e Apreciação do Regimento Interno do
COMDICAU (alterações jurídicas); 6. Apresentação e Apreciação das Fichas
de Proposta do Edital de Bens; 7. Informes: - Pedidos de Renovações de
Inscrições: - Instituto Santo Eduardo; - Equoterapia; - Projeto dos Meninos;
- Associação Amigos de Gaby; - Dulce de Oliveira; - Casa da Mulher
Trabalhadora Dona Benedita; Creches: - Nossa Senhora do Rosário; Nossa Senhora do Desterro; - Hipolita Heranci; - São Jerônimo Emiliani; Rouxinol; - Pequena Casa de Maria; - Vovó Zoraide; - Casa do Menor
Coração de Maria; - Pedido de Inscrição Lar da Caridade; - Retorno da
visita CSEUR; - Ofício da Escola Estadual Castelo Branco; - Pedido de
renúncia suplência Shamara; - Saldo Contas FUMDICAU; 8. Encerramento.
Justificaram a ausência os conselheiros: Arnaldo Luiz da Costa Filho,
Sandra Maria Rosa, Eliane da Rocha Atua Leocadio, Magali de Fátima
Oliveira Coelho, Maria das Graças Caetano Silva, Otoni Alberto do
Nascimento Junior, Marcia Helena Carvalho Louzada de Lima, Iara
Nascimento Pereira e Shirlei P ereira Dias. A Presidente Michelle agradece
a presença de todos e solicita a inserção de um ponto de pauta, pedido de
Inscrição do Instituto Academia de Desenvolvimento Social - DEGRAF, os
conselheiros presentes aprovam a inserção do ponto de pauta por
unanimidade. A Presidente solicita que a Secretaria Executiva Verediana
faça a leitura da ata do mês de outubro , a mesma foi lida com uma correção
da Claricinda que pede para que sejam informadas as doações que são
feitas através da conta do CODAU para o Proj etos dos Meninos, mas que
não é cobrada matrícula dos jovens, mas podendo ser feito as doações. A
ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Seguindo a
pauta item 3. Pedido de Renovação de Inscrição: - Associação Vida e Luz:
Sr. Agnaldo está presente representando a Instituição. A presidente
Michelle informa que não pode fazer a visita in loco porque as atividades da
instituição são realizadas no período noturno (19:30hs) e aos sábados em
dois bairros diferentes. Foi pedido para que o Sr . Agnaldo trouxesse a lista
de presença e as fichas de inscrição dos adolescentes, o mesmo trouxe
comprovando que são realizadas as atividades. Os conselheiros aprovaram
por unanimidade o pedido de renovação de inscrição. A Presidente Michelle
segue com a pauta: pedido de inscrição do Instituto Academia de
Desenvolvimento Social - DEGRAF, a visita in loco e análise da
documentação foi realizada pela conselheira Vanessa, sendo recebida pela
Assistente Social Gilda Crosara e pela Administradora Evely Parckert que
prestaram todos os esclarecimentos necessários, o parecer da conselheira
em questão é que a instituição está apta se inscrever neste conselho. A
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instituição desenvolverá, além de outros projetos voltados para
adolescente, o Projeto Jovem Aprendiz. Estão presentes representando a
Instituição a Srª Geise que tirou todas as dúvidas dos conselheiros
presentes, sendo assim, os conselheiros aprovaram o pedido de inscrição
por unanimidade. Item 4. Apresentação e Apreciação do Edital Eleição Não
Governamental: A Presidente informa que a eleição será nos dias 13 e
14/12/2016, sendo que, no dia 08/12/2016 é o último prazo para que as
instituições possam indicar um representante. O conselho só receberá as
indicações com todos os documentos necessários. O mandato s erá de 02
anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato, serão empossados
no dia 10/01/2017. Após explicações foi aprovado por unanimidade o Edital
Eleição Não Governamental para a gestão 2017/2019. Item 5. Apresentação
e Apreciação do Regimento Inter no do COMDICAU (alterações jurídicas): A
Presidente informa que o regimento interno já tinha sido aprovado em outra
plenária, somente trouxe hoje para apresentar as alterações realizadas pela
assessoria jurídica da Secre taria de Desenvolvimento Social. Apó s
esclarecimentos, foi aprovado as alterações jurídicas. Foi questionado se
caso o conselheiro renuncie antes de concluir o prazo de 2 anos de recondução
se o mesmo poderá candidatar novamente para outro mandato seguinte. A conselheira
Fernanda representante da Procuradoria verifica sobre essa informação e repassará por
e-mail aos conselheiros e caso não venha alterar o regimento o mesmo será
encaminhado para publicação no porta voz. Item 6. Apresentação e Apreciação
das Fichas de Proposta do Edital de Ben s: A Presidente informa que
conforme foi aprovada na última plenária, o edital de bens publicado no
porta voz e encaminhado a todas as instituições registradas no COMDICAU ,
somente o Instituto de Cegos do Brasil Central demonstrou interesse . Como
não há outra instituição para disputar os mesmos bens escolhidos pelo
Instituto dos Cegos a Presidente sugere que seja repassado a eles. Os
conselheiros presentes aprovaram por unanimidade. E os bens que não
foram solicitados por nenhuma instituição serão transf orm ados em sucata
para serem vendidos e o dinheiro ser revertido para o fundo. E a moto será
feito três orçamentos para não ser vendido como sucata e poderá ser
vendida para pessoa física. Serão repassados para o instituto de cegos os
seguintes bens: 01 Mesa tubular com tampo de granito com 6 cadeiras tubulares
usada, 01 Mesa de escritório com duas gavetas cor cinza usada, 01 freezers horizontal
pequeno cor branca usado, 01 freezer horizontal duas portas cor branca usado com
pequenos defeitos, 01 mesa fórmica pequena com tampo de ardósia e pés tubulares cor
vinho, 1 TV 32 polegadas de tubo, 1 TV pequena usada. Item 7. Informes: Apresentação dos Pedidos de Renovações de Inscrições: - Instituto Santo
Eduardo; - Equoterapia; - Projeto dos Meninos; - Associação Amigos de
Gaby; - Dulce de Oliveira; - Casa da Mulher Trabalhadora Dona Benedita;
Creches: - Nossa Senhora do Rosário; - Nossa Senhora do Desterro; Hipolita Heranci; - São Jerônimo Emiliani; - Rouxinol; - Pequena Casa de
Maria; - Vovó Zoraide; - Casa do Menor Coração de Maria; Os pedidos de
renovações foram distribuído aos conselheiros presentes para análise
documental e visita técnica. Apresentação do Pedido de Inscrição do Lar da
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Caridade, a visita in loco e análise documental será realizada pela
conselheira Elisângela. Outro informe sobre a visita no CSEUR – Centro
Socioeducativo de Uberaba : As conselheiras Iara e Jacilane fizeram a visita
na instituição. A conselheira Jacilane expõe que sobre a rotina da
instituição e o problema maior é a estrutura física. Estão atualmente com 86
adolescentes internos sendo que, a capacidade é de 50 adolescentes,
informa ainda que será sugerido ao estado, através do oficio as adequações
necessárias na instituição, e ainda caso não ocorra a inscrição do CSEUR
no COMDICAU poderá ser suspensa. O representante do CSEUR Senhor
Yuri informa que na presente data a instituição acolhe 93 adolescentes.
Ofício da Escola Estadual Castelo Branco: A Presidente informa sobre o
ofício que a escola encaminhou para o conselho sobre a ocup ação da
mesma pelos alunos matriculados e frequentes , o processo ocorreu dentro
de absoluta normalidade, ou seja, tem -se estabelecido uma convivência
harmônica entre professores e alunos em ocupação e a equipe gestora da
escola. Apresentação do Pedido de renúncia da conselheira suplente
Shâmara: A solicitação foi feita por ordem pessoal e a mesma era suplente
no conselho tutelar. A Presidente esclarece que a ex -conselheira tutelar
deverá reconhecer firma na declaração para valida -la; - Saldo Contas
FUMDICAU: Conta 200.000 -8, o saldo é de R$ 221.743,01 (Duzentos e vinte
um mil, setecentos e quarenta e três reais e um centavo), conta 7000 -9
saldo: R$ 6.066,04 (Seis Mil e sessenta reais e quatro centavos). Nada
mais a ser tratado nesta a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às
16h:08min, sendo que essa ata foi redigida por mim, Vanessa Ribeiro Mota,
2ª Secretária do COMDICAU: Liana Borges Amaral, Fernanda Beatriz Silva
Pereira, Michelle Carvalho Santos, Ana Claudia Caetano Barbosa, Janine
Carvalho Borges A guiar, Elisangela Oliveira Pereira, Maria Fernanda
Nemeth, Claricinda Regina Massa Borges, Jacilane de Barros Ribeiro,
Vanessa Ribeiro Motta, Maria Aparecida Ferreira.
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