
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 01/04/2015

Ao  primeiro  dia  do  mês  de  abri l  de  2015,  às  14:20min,  na  sala  de  reuniões  do  Conselho
Municipal  da  Criança  e  Adolescente  de  Uberaba–COMDICAU,  situada  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
das  Inst ituições:  Fundação  de  Ensino  Técnico  –  FETI,  Inst ituto  Agronelli  de
Desenvolvimento Social  e Centro Clinico Persona.  4.  Pedido de Readequação do Plano de
Trabalho  FUMDICAU/2015  do  Insti tuto  Agronelli  de  Desenvolvimento  Social ;  5  –
Eleição  Unificada  Conselho  Tutelar  –  Formar  Comissão;  6  –  Informes:  Apresentação  dos
pedidos  de  renovações  de  inscrições:  Programa  Inst i tuto  Formação,  Estudo  e  Pesquisa
São  José  Operário  e  Creche  Espíri ta  Melo  de  Jesus,  7  -  Encerramento.  Justif icaram  a
ausência  os  conselheiros:  Vanessa  Saud  Borges,  Luciano  Carvalho  Mariano  Junior,
Arnaldo  Luiz  da  Costa  Filho,  Vanessa  Ribeiro  Motta,  Maria  Aparecida  Ferreira,  Márcia
Helena  Carvalho  Louzada  de  Lima.  A  Presidente  Michelle  faz  a  abertura  da  reunião
agradecendo a presença de todos e sol ici ta a leitura da Ata do dia 04/03/2015 que foi  l ida
e  aprovada  pelos  conselheiros  presentes.  Seguindo  com  a  Pauta  item  3  –  Pedido  de
Renovações de inscrições  das  Inst i tuições:  Fundação de Ensino Técnico – FETI,  Insti tuto
Agronell i  de  Desenvolvimento  Social  e  Centro  Clinico  Persona;  após  a  confirmação  da
presença  de  um  representante  de  cada  inst i tuição,  a  Presidente  informa  que  foi  fei ta  a
análise  das  documentações  e  visi tas  técnica  pelos  conselheiros  e  conforme  relatório
confeccionados  pelos  mesmos,  as  insti tuições  estão  aptas  a  renovarem as  suas  inscrições
pois  continuam  desenvolvendo  ações  continuadas  voltadas  para  crianças  e  adolescentes
conforme  legislações  vigentes.  Após  esclarecimentos  foram  aprovados  por  unanimidade
os  pedidos  de  renovações  de  inscrições  das  inst ituições:  Fundação  de  Ensino  Técnico  –
FETI,  Inst ituto  Agronelli  de  Desenvolvimento  Social  e  Centro  Clínico  Persona.  I tem 4  –
Pedido de Readequação do Plano de Trabalho FUMDICAU/2015 do Insti tuto Agronelli  de
Desenvolvimento  Social ,  a  representante  do  Inst ituto  Mariângela  informa  que  a
readequação  é  apenas  no  cronograma  de  execução  visto  que  não  há  tempo  hábil  de
execução  nesse  primeiro  semestre  e  sol ici ta  então  a  alteração  para  execução  no  2º
semestre  de  2015.  Após  explicações  o  pedido  de  readequação  do  Plano  de  Trabalho  do
Inst i tuto  Agronelli  de  Desenvolvimento  Social  /  FUMDICAU-2015  foi  aprovado  pelos
conselheiros  presentes.  I tem  5  –  A Presidente  do  COMDICA Michelle  Carvalho  explica
que  o  depois  da  promulgação  da  Lei  Federal  nº:  12.696/2012  que  alterou  e  acrescentou
disposições  ao Estatuto da Criança e  Adolescente  – ECA e estabelece que no ano de 2015
ocorrerá  em todo terri tório  nacional  escolha  em data  unificada  dos  membros  do  conselho
tutelar.  Esse  primeiro  processo  de  escolha  unificada  acontecerá  no  primeiro  domingo  de
outubro  do  ano  subsequente  ao  da  eleição  presidencial  (Art .  139,  §1º)  e  a  duração  do
mandato  foi  alterada  de  3  ( três)  anos  para  4  (quatro)  anos  a  partir  do  primeiro  processo
unificado  que  deverá  ocorrer  em  2015.  A  posse  dos  novos  conselheiros  será  no  dia
10/01/2016.  Para  real ização  e  organização  desse  processo  é  necessário  que  o
COMDICAU  forme  uma  comissão  selet iva  geral.  Tal  comissão  foi  composta  pelos
conselheiros  Jaci lane  Barros,  Yara,  Otoni ,  Michelle  Carvalho,  Fernanda  e  Magali ,  a
primeira  reunião  da  comissão  foi  marcada  para  o  dia  07/04/2015  Às  09h  na  Sede  do
COMDICAU.  Item  6  -  Informes:  Apresentação  dos  pedidos  de  renovações  das
inst ituições:  Programa  -  Inst ituto  Formação,  Estudos  e  Pesquisa  São  José  Operário  e
Creche  Melo  de  Jesus,  a  analise  das  documentações  e  visita  técnica  será  realizada  pelas
conselheiras  Ana  Claudia  e  Claricinda.  A  Conselheira  Irmã  Deuselina  convida  para  o



Jantar  Dançante  que  será  real izado  no  Insti tuto  Irmão  Ursulinas  no  dia  18/04/2015.  A
Vice  Presidente  Mariangela  informa  que  será  real izado  no  dia  10  de  abri l  uma  palestre
sobre  a  importância  da  dest inação  de  3%  do  Imposto  de  Renda  ao  FIA  –  Fundo  da
Infância  e  Adolescente,  o  evento  acontecerá  das  08  às  10h  no  SINDICONT situado  a  Av.
das  Acacias,  65.  A Presidente  Michelle  Carvalho  informa  ainda  que  adquirido  por  ela,  o
Certif icado  Digital  no  valor  de  215,00  reais  para  o  envio  da  Declaração  de  Benefícios
Fiscais,  tendo  em  vista  que  foi  informado  pela  Secretaria  de  Fazenda,  pelo  diretor
Marcio,  que  seria  de  responsabil idade  do  COMDICAU  o  envio  do  referido  documento,
pois  o  CNPJ  do  fundo  não  é  mais  o  mesmo  da  Prefeitura  Municipal  de  Uberaba  e  teria
incompatibil idade  de  natureza  jurídica.  Informa  ainda  que  no  tempo  hábil,  foi  tentado
pela  conselho  o  envio  da  DBF,  porém não  foi  possível  concluir,  tendo  em vista  um erro
apresentado  e  será  necessário  ir  até  a  Receita  Federal  para  verif icar.  Foi  solicitado  o
reembolso do dinheiro para a Prefei tura.  A Associação de Surdos de Uberaba informa que
está  com sua  sede  em novo  endereço  a  Rua  Comendador  Nil ton  Val  Ribeiro,  45  –  Bairro
Manoel  Mendes.  Último  informe  foi  apresentado pela  Presidente  o  saldo  atual  das  contas
do FUMDICAU que são:  conta  7000-9 é de R$ 27.714, 87 (vinte e sete mil setecentos e quatorze reais
e oitenta e sete centavos) e o saldo  da  conta  200.000-8  é  de  566.930,33  (quinhentos  e  sessenta
e  seis  mil  novecentos  e  t rinta  reais  e  tr inta  e  três  centavos).  A Presidente  informa  ainda
que  foi  solicitado  através  de  Oficio  enviado  para  a  SEDS  o  fechamento  da  Conta
Corrente  7000-9,  porém,  a  mesma  ainda  não  foi  encerrada  tendo  em  vista  uma
determinação  judicial  para  devolução  de  recursos  para  o  Fundo  de  Delta,  depositado
indevidamente  na  conta  do  FUMDICAU.  Salienta  que  enquanto  não  resolver  essa
situação  judicial  a  mesma  não  pode  ser  fechada,  conforme  orientação  da  senhora  Jul iana
da  Secretaria  Municipal  de  Fazenda .  Nada  mais  a  ser  t ratado  nesta  a  Presidente  do
COMDICAU  Michelle  Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião  às  15:10min,  sendo  que  essa
ata  foi  redigida  por  mim,  Verediana  Pereira  de  Freitas,  Secretária  Executiva  do
COMDICAU,  e  será  l ida  e  aprovada  pelos  conselheiros  presentes:  Claricinda  Regis
Massa  Borges,  Jacilane  de  Barros  Ribeiro,  Lil ia  Cristina  Coelho,  Otoni  Alberto  do
Nascimento  Junior,  Shirley  Pereira  Dias,  Iara  Nascimento  Pereira,  Mariangela  Terra
Branco  Camargos,  Ir.  Deuselina  Pereira  Lima,  Liana  Borges  Amaral ,  Eliane  Da  Rocha
Atua  Leocádio,  Fernanda  Beatriz  Silva  Pereira,  Magali  de  Fátima  Oliveira  Coelho,
Michelle  Carvalho  Santos,  Ana  Cláudia  Caetano  Barbosa,  Maria  das  Graças  Caetano
Silva.  


