ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMDICAU
Ata nº: 010 – Biênio 2019-2021: Aos dezesseis dias do mês de Outubro de dois mil e
dezenove às 8:20 no anfiteatro da Casa dos Conselhos, à Rua Artur Machado, , nesta
cidade de Uberaba, Minas Gerais, reuniram-se os conselheiros para uma plenária
extraordinária com a seguinte pauta: 1 – Abertura, 2- Edital do FUMDICAU, 3- Informes, 4 Encerramento. Seguindo com a Pauta: O presidente do COMDICAU, Marco Túlio
Azevedo Cury, realiza a abertura da plenária extraordinária, dando as boas-vindas aos
conselheiros e demais presentes. O presidente do COMDICAU, apresentou para a
plenária sobre a proposta de prorrogação do edital do FUMDICAU, Isabel Cristina
Capuzzo de Paula Pires Assessora Jurídica da SEDS, explanou sobre o tempo
necessário para liberação do recurso, o representante da instituição Guadalupe Padre
Paulo, pontua sobre a prorrogação do prazo e que isso segundo ele implicará diretamente
na efetivação das atividades previstas no plano de trabalho, sendo que foi feito os
orçamentos com base nas atividades propostas no referido plano e que com a
prorrogação o orçamento será alterado, e que com certeza o valor orçado em um ano
será alterado no ano seguinte. Drª Izabel afirma que, a prorrogação já havia sido prevista
caso fosse necessário, o presidente relata que acredita que alguns dias de prorrogação
não afetará tanto, a implementação do plano de trabalho, Cláudia Cristina da Silva
conselheira do COMDICAU, explica que o orçamento para o plano de trabalho é
necessário, porém o orçamento para a aplicação de recurso é outro e que esta lacuna no
tempo existe mesmo, e que por isso as instituições tem um período de 180 dias para
aplicar o recurso. A secretaria executiva Verediana coloca que a prorrogação do edital não
alterará o tempo final de liberação de recurso, pois de qualquer forma os projetos irão
passar na plenária do mês de novembro. O presidente colocou em votação na plenária a
prorrogação para 20 dias a contar a partir do dia 10, para entrega dos documentos
referente ao Edital, tal prorrogação foi aprovada por todos os conselheiros presentes
nesta plenária. Dando continuidade a pauta o presidente do COMDICAU fala sobre a
eleição do Conselho Tutelar 2019, pontua que houve alguns problemas e que amanhã dia
dezessete de Outubro haverá recontagem de votos e dependendo do resultado ocorrerá
novas eleições pois a intenção é de sermos transparentes, democráticos e justos. Nada
mais a ser tratado, o Presidente Marco Tulio Cury agradece a todos os presentes e
encerra a plenária às 8:50, essa ata foi redigida por mim Irenilde Dias Guimarães –
Conselheira e 2ª secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros
presentes: Mariana Lacerda Silva, Irenilde Dias Guimarães, Marco Antônio de Azevedo
Cury, Viiane de Oliveira Marques, Amélia Maria Rezende Naves, Marta de Oliveira, Eclair
Gonçalves Gomes, Claudia Cristina da Silva, Marco Túlio Azevedo Cury, Phablo Fernando
Paula Lemes, Jacqueline Romeria, Maria de Fátima Vieira, Monica Prata dos Santos,
Nathalia de Carvalho Bisinoto.

