
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 04/03/2015

Aos  quatro  dias  do  mês  de  Março  de  2015,  às  14h:19min,  na  sala  de  reuniões  do

Conselho  da  Criança  e  Adolescente  de  Uberaba  –  COMDICAU,  si tuada  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:  -

Educandário  Menino  Jesus  de  Praga;  -  APAE;  -  Associação  de  Surdos  de  Uberaba;  -

Fundação  de  Ensino  Técnico;  -  Centro  Clínico  Persona;  4.  Pedido  de  Inscrição:  -  Casa

Lar  –  Projeto  Libertação;  5.  Informes:  –  Tabelionato  de  Protestos  de  Títulos  de  Uberaba;

-  Ofício  Juizado  nº  430/15MAM;  -  Ofício  Juizado  nº  417/15MAM;  -  Retorno  sobre  o

pedido  de  renovação  da  Associação  de  Combate  ao  Câncer  do  Brasil  Central;  -

Recomposição  de  Conselheiros  –  Sociedade  Civil ;  -  Pedido  de  renovação  do  Inst ituto

Agronell i  de  Desenvolvimento  Social ;  -  VIII  Conferência  Municipal  dos  Direitos  da

Criança  e  do  Adolescente  (Pré  Conferências,  inscrições,  site);  6.  Encerramento.  A

Presidente  Michelle  faz  a  abertura  da  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos.  A ata  da

reunião  do  dia  03/12/2014  foi  l ida  pela  Conselheira  Mariângela  e  aprovada  por

unanimidade  pelos  conselheiros.  Em  seguida  foi  l ida  a  ata  do  dia  04/02/2015  pela

secretaria  executiva  Verediana  sendo  esta  aprovada  com uma  abstenção  pela  conselheira

Jaci lane.  Item  3.  Pedidos  de  Renovações  de  Inscrições:  -  Educandário  Menino  Jesus  de

Praga;  -  APAE;  -  Associação  de  Surdos  de  Uberaba;  -  Fundação  de  Ensino  Técnico;  -

Centro  Clínico  Persona:  Estão  presentes  na  plenária  apenas  os  representantes  das

inst ituições  Educandário  Menino  Jesus  de  Praga,  APAE  e  Associação  de  Surdos  de

Uberaba.  Estas  insti tuições  foram visitadas  pelos  conselheiros  e  os  mesmos  consideraram

elas  aptas  para  renovação  de  inscrição.  As  renovações  foram aprovadas  por  unanimidade

pelos conselheiros.  Em relação a insti tuição Fundação de Ensino Técnico,  o representante

não compareceu  na  plenária  porque  o conselheiro  que foi  designado para  real izar  a  visi ta

na  insti tuição  não  fez  a  visi ta,  sendo assim a  inst ituição não foi  avisada  para  comparecer

à  plenária.  O  Centro  Clínico  Persona  foi  visitado  pelos  conselheiros  mas  já  tem  duas

plenárias  que  os  representantes  não  comparecem.  A  secretária  executiva  do  Conselho

Verediana  entrará  em  contato  com  a  Inst ituição  solici tando  que  um  representante

compareça  na  próxima  plenária.  I tem  4.  Pedido  de  Inscrição:  -  Casa  Lar  –  Projeto

Libertação:  A  representante  da  Insti tuição  Srª  Mari lda  está  presente  e  as  conselheiras

Iara  e  Augusta  fizeram a  visita  na  Insti tuição  informando  para  os  demais  que  a  Casa  Lar
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está  apta  para  solicitar  a  inscrição no  conselho,  mas  que gostariam de  fazer  uma ressalva

em relação  a  documentação  da  Insti tuição  que  está  faltando (Certidão  Negativa  e  FGTS).

A Presidente  Michelle  sol ici ta  aos  conselheiros  que  aguardassem até  o  final  da  plenária

para  que  eles  pudessem  trazer  a  documentação  que  estava  fal tando.  Após  aguardar,  foi

apresentada  a  documentação  restante  pelo  presidente  da  Insit tuição  e  a  mesma  foi

aprovada  por  unanimidade.  I tem  5.  Informes:  –  Tabelionato  de  Protestos  de  Títulos  de

Uberaba:  Foi  aplicado  uma  multa  pelo  judiciário  e  a  Presidente  Michelle  ficou

responsável  de retirar  o  cheque no valor  de R$ 2.859,64 (Dois  mil  oi tocentos  e  cinquenta

e  nove  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  referente  ao  pagamento  da  Certidão  Judicial

protocolizada  sob  o  nº  28257100  –  Devedor:  Ricardo  Guimarães.  Este  dinheiro  já  está

depositado  na  conta  do  fundo;  -  Ofício  Juizado  nº  430/15MAM  e  Ofício  Juizado  nº

417/15MAM:  Os  dois  ofícios  são  do  Juizado  onde  estão  solicitando  avaliação  de  bens

para  que  possamos  responder  se  temos  interesse  ou  não  de  receber  estes  bens.  Foi

solicitado  pela  Presidente  Michelle  que  fosse  montada  a  comissão  de  bens  para  que  dois

conselheiros  ficassem  responsáveis  em  fazer  toda  avaliação  de  bens  que  chegar  ao

conselho  através  de  ofícios  do  Juizado.  Os  conselheiros  responsáveis  por  esta  comissão

serão  Shirley  e  Luciano;  -  Retorno  sobre  o  pedido  de  renovação  da  Associação  de

Combate  ao  Câncer  do  Brasi l  Central :  A Presidente  Michelle  fez  a  visi ta  na  insti tuição  e

a  considera  apta  a  sol ici tar  o  pedido  de  renovação.  Sendo assim,  iremos  aguardar  o  novo

regimento  do  Conselho  para  que  todas  as  insti tuições  que  estiverem  com  este  mesmo

problema  possam  se  adequar;  -  Recomposição  de  Conselheiros  –  Sociedade  Civil :  A

Presidente  Michelle  informa  que  precisa  fazer  nova  eleição  de  suplência  para  vários

segmentos  sendo eles:  1.  Usuários  de  Entidades  que Atendam Crianças  e  Adolescentes  de

0  a  17  anos;  2.  Sindicatos  do  Trabalhadores;  3.  Entidades  de  Atendimento  a  Crianças  e

Adolescentes  Dependentes  Químicos;  4.  Entidades  Empresariais;  5.  Entidades  de

Atendimento  a  Crianças  e  Adolescentes  com  Deficiência;  Nova  eleição  para  ti tulares  e

suplentes:  1.  Comissão dos Direitos  Humanos;  2.  Pastorais.  A Presidente  Michelle  sugere

que  aguardemos  a  aprovação  da  lei  onde  foi  mudado  alguns  segmentos  e  fazer  a  eleição

de  acordo  com  a  nova  formatação  do  conselho.  Foi  passado  por  votação  onde  foi

aprovado  por  unanimidade;  -  Pedido  de  renovação  do  Inst ituto  Agronell i  de

Desenvolvimento  Social:  Ficaram  responsáveis  de  fazer  a  visita  na  Inst ituição  os

conselheiros  José  Neto  e  Jacilane;  -  VIII  Conferência  Municipal  dos  Direi tos  da  Criança

e  do  Adolescente  (Pré  Conferências,  inscrições,  si te):  A Presidente  Michelle  informa  que

as  inscrições  já  estão abertas  pelo site  da Prefeitura  Municipal  de  Uberaba e que gostaria

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



que  todas  as  inst ituições  pudessem part icipar  da  Conferência  juntamente  com os  setores

governamentais  e  que  os  conselheiros  estão  todos  convocados  a  participar.  Informa

também  que  na  6ª  feira  (06/03/15)  irá  acontecer  mais  duas  pré  conferências  na  FETI  de

manhã  e  a  tarde,  mas  que  eles  estão  precisando  de  apoio  para  real iza-las;  A Presidente

Michelle  informa  que  o  Educandário  Menino  Jesus  de  Praga  convida  para  o  lançamento

do  Projeto  Crescer  e  Transformar  patrocinado  pela  Petrobrás  e  Governo  Federal  no  dia

06/03/2015  às  09:00hs  na  Rua  Afonso  Rato  nº  1119.  O  saldo  atual  da  conta  do

FUMDICAU da  conta  7000-9  é  de  R$  26.844,42  (Vinte  e  Seis  Mil  Oitocentos  e  Quarenta

e  Quatro  Reais  e  Quarenta  e  Dois  Centavos)  e  na  conta  200000-8  é  de  R$  561.597,99

(Quinhentos  e  Sessenta  e  Um Mil  Quinhentos  e  Noventa  e  Sete  Reais  e  Noventa  e  Nove

Centavos) . Nada  mais  a  ser  tratado nesta  a  Presidente  do  COMDICAU Michelle  Carvalho

Santos,  encerrou  a  reunião  às  15h:19min,  sendo  que  essa  ata  foi  redigida  por  mim,

Vanessa  Ribeiro  Mota,  Secretária  do  COMDICAU,  e  será  lida  e  aprovada  pelos

conselheiros  presentes:  Maria  Catarina  Souto,  Jaci lane  de  Barros  Ribeiro,  Lil ia  Cristina

Coelho,  Vanessa Ribeiro Mota,  Shirley Pereira Dias,  Iara Nascimento Pereira,  Mariangela

Terra  Branco  Camargos,  Ir.  Deuselina  Pereira  Lima,  José  Antonio  Neto,  Vanessa  Saude

Borges,  Eliane  da  Rocha  Atua  Leocadio,  Fernanda  Beatriz  Silva  Pereira,  Magali  de

Fátima  Oliveira  Coelho,  Luciano  Carvalho  Mariano,  Michelle  Carvalho  Santos,  Claudia

Crist ina  da Silva,  Ana Claudia  Caetano Barbosa,  Arnaldo Luiz  da Costa  Filho,  Elisangela

Olívia Pereira,  José Severino Rosa,  Maria das Graças Caetano Silva.
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