ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 06/07/2016
Aos seis dias do m ês de julho de 2016, às 14h:30min, n a sala de reuniões do
Conselho d a Cr iança e Adolescent e de Uberaba –CO MDI CAU, situada à Rua Artur
Machado, nº 553 Casa dos Conselhos; reuniram -se os conselh eiros para uma
plenár ia ordinár ia com seguinte pauta: 1. Abertura; 2.Leit ura das atas anter iores;
3. Apresentação do Edit al Fundação I taú Social ; 4. Inf ormes: Saldo Contas
FUMDICAU, Of ício Conselho Tutelar – Regimento Interno, I nf ormações sobre os
projetos aprovados do FUMDICAU, Roda de Conversa – Julho; 5. Encerrament o.
Justif icaram a ausência os conselheiros: Magali de Fatima O liveira Coelho, Maria
das Graças Caetano Silva, Clar icinda Regina Massa Borges, Mar ia Cat arina
Souto, Marcia Helena Car valho Louza da, Shirley Pereir a Dias, Michelle Car valho
Santos. A Vice- Presidente agradece a presença de todos e inf orma que a
President e Michelle não poderá part icipar da plenár ia porque está em uma
reunião no Conselho Tutelar. A Vice-Presidente solicit a que a secretár ia
execut iva Verediana f aça a leitura da at a do mês de junho , que f oi aprovada por
unanimidade pelos conselheir os presentes. Seguindo a paut a it em 3.
Apresentação do Edital Fundação Itaú Social – A Vice- Presidente inf orma que o
CO MDI CAU pode indicar um p rojeto para concorrer ao edital da Fundação Itaú.
Ela sugere f azer uma comissão par a que possa estudar este edital e
posteriormente f azer um outro edital para que as inst ituições cadastradas no
conselho possam participar e o CO MDI CAU indicar uma Instituiçã o par a concorrer
ao Edital da Fundação Itaú Social. Ficou def inido que a comissão de polít icas
públicas f ará esta r eunião que será no dia 11/07/2016 às 14:00 na Casa dos
Conselhos. Item 4. I nf ormes: Saldo Cont as FUMDICAU: Conta 200.000 - 8, o saldo
é de R$ 362.328, 65 (trezentos e sessent a e dois mil , trezent os e vinte e oito reais
e sessenta e cinco centavos ), conta 7000-9 saldo: R$ 6.129,45 (seis mil cento e
vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), - Of ício Conselho Tutelar –
Regimento Interno: O Con selho Tutelar protocolou no CO MDICAU um of ício sobr e
o regimento interno do mesmo, e também sobre uma denúncia, mas como já tem
uma comissão ( Polít icas Públicas) par a estes assuntos do Conselho Tutelar, f icou
def inido que haver á uma reunião no dia 11/ 07/20 16 às 14:00 na Casa dos
Conselhos par a tratar destes dois assuntos. - Inf ormações sobre os projetos
aprovados do FUMDICAU: For am analisados os planos de trabalho que tiveram
que f azer readequação e já estão disponíveis para ret irarem no Conselho. Outro
Inf orme é sobre a Roda de Conversa que nest e mês de julho n ão irá acontecer a
Roda de Conversa , pois as inst ituições estarão de recesso, f icou agendado par a
o dia 30/ 08/2016. Mais uma vez o Conselho pede mais engajamento dos
conselheir os nas rodas de conversa , com uma participação mais ef etiva dos
mesmos. A Vice Presidente Jacilane inf orme que f ez algumas visitas nas
unidades de educação junto com repr esentantes da secr etaria de educação,
sendo que no CEMEI localizado no Bairro Tancredo Neves iniciará as ativi dades a
partir do dia 01/08/2016 com atendim ento a 120 criança s e ainda est á em
construção de duas escolas, sendo uma no Parque São José e outra no Jardim
Itália que atenderá aproximadamente 150 crianças/adolescente. Nada mais a ser
tratado nesta a Vice - Presidente do COMDICAU Jacilane de Barro , encerrou a
reunião às 15h:00, sendo que essa ata f oi redigida por mim, Vanessa Ribeiro
Mota, 2ª Secretária do CO MDI CAU e será lida e aprovada pelos conselheiros
presentes: Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Atua Leocadio, Fernanda
Beatriz Silva Pereir a, Ana Claudia Caetano Bar bosa, Elisangela Olivia Pereira,
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Mar ia Fernanda Nem eth, Jacilane de Barr os Ribeiro, Otoni Alberto do Nascimento
Junior, Vanessa Ribeiro Mota, Maria Aparecida Ferreira.
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