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Aos dias doze de junho de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, 

na sala trinta e cinco do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente, reuniram-se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião 

com a pauta: aprovação de compras (tinta branca, tinta esmalte e tinta escolar); 

eleição do CPM; Congresso do CAIC; encaminhamentos para  a Prefeitura 

Universitária e festa junina. Estiveram presentes: Débora Amaral; Manoela 

Mandagará; Maria de Fátima Silva; Olimpio Buterres; Liane Marques e Juliana 

Silva. 

Sobre a pintura das salas (janelas) foi decidido que será feito um levantamento 

da situação das salas  com fotos e, após isso, será encaminhado um pedido 

para a Pró-reitoria de Infraestrutura para manutenção e pintura das mesmas. 

Foi agendada uma reunião da comissão de prestação de contas do Conselho 

do CAIC. A reunião será no dia dez de julho, às nove horas. Após teremos a 

reunião do Conselho às dez horas e trinta minutos. 

Acerca das compras foi aprovada a aquisição de tinta branca para pintura de 

muro em concreto; tintas para uso das crianças (tempera) e tinta esmalte 

branca (uma lata de novecentos mililitros). 

No que tange à passagem de pedestres, cadeirantes e carrinhos de bebê, 

foram registrados os problemas relacionados mapeados pela gestão e 

comunidade. Será encaminhado documento à Pró-reitoria de Infraestrurura 

com os mesmos. Além das dificuldades de passagem de pedestres, foi 

discutida a questão da iluminação e os problemas relacionados à falta de 

segurança. Isso também será encaminhado para o órgão. 

Acerca da eleição do CPM, tendo em vista que não tivemos chapas inscritas, 

teremos aumento no prazo de inscrição de chapas: o mesmo será até o dia 



vinte e sete de junho. No dia vinte, quando teremos entrega de notas, haverá 

uma reunião com as famílias que desejam fazer parte do Conselho do CAIC. A 

eleição será no dia quatro de julho. 

Sobre o Congresso do CAIC, foram retomadas as metas, bem como as 

próximas ações. O tema será pauta da próxima reunião do conselho, em julho. 

Foi apresentada a organização que já temos da Festa Junina. Teremos quatro 

bancas com comercialização de alimentos, uma coordenada pelo CPM, outra 

do Projeto do Punhobol, uma dos nonos anos e outra da Educação Infantil. 

Teremos brechó, esse irá disponibiilizar cinqüenta brindes para as brincadeiras 

da festa junina (os brindes serão roupas). 

Sobre as questões relacionadas à drogadição, foram apresentadas algumas 

situações que preocupam o conselho. A prefeitura tem um ônibus que faz parte 

do Projeto Crack nem Pensar, esse será convidado a participar de atividade no 

CAIC, buscando atuar com nossos estudantes. 

 

 

 A via original encontra-se assinada. 


