
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 04/02/2015

Aos dois dias  do mês de fevereiro de 2015,  às  14:24min,  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  Insti tuições:  Organização  dos  Amigos  Solidários  da  Infância  e  a  Saúde  –  OASIS,

Associação  Brasi leira  de  Reabili tação  e  Alfabetização  de  Crianças  Especiais-ABRACE,

Casa da Renovação,  Associação de Combate ao Câncer do Brasil  Central  – Hospital  Hélio

Angotti ,  Centro  Clínico  Persona,  Casa  Santa  GiannaBeoret taMolla  –  IMAD,  Casa  do

Menino;  4.  Apresentação  e  apreciação  dos  Planos  de  Trabalho  –  Recursos  oriundo  do

FUMDICAU/2014;  5  – Informes:  Oficio do Juizado da Infância  e  Juventude nº:  2.993/14;

Oficio  Rede  Cidadã,  Oficio  Casa  NARA,  Oficio  Educação  e  Cultura,  Apresentação  dos

pedidos  de  renovação  de  inscrição;  6  –  Encerramento.  Justif icaram  a  ausência  os

conselheiros:  Vanessa Saud Borges,  Ail ton Aleixo de Almeida,  Sandra Maria Rosa,  Eliane

da  Rocha  Atua  Leocadio,  Jacilane  de  Barros  Ribeiro,  Vanessa  Ribeiro  Mota,  Shirley

Pereira  Dias,  Maria  Aparecida  Ferreira.A Presidente  Michelle  faz  a  abertura  da  reunião

desejando  um  Feliz  2015  e  agradecendo  a  presença  de  todos.  A presidente  informa  que

será  feito  a  lei tura  apenas  da  Ata  da  reunião  extraordinária  pois  a  1º  Secretária  Vanessa

Mota  está  em viajando em período de  férias  e  não  encaminhou  a  ata  da  reunião  ordinária

do  dia  04/12/2015.  Após  explicações  foi  l ida  a  Ata  do  dia  11/12/2014  e  aprovada  por

unanimidade.  Seguindo  com  a  Pauta  item  3  –  renovações  de  inscrições:  Após  a

confirmação  da  presença  de  um  representante  de  cada  inst ituição,  é  informado  que  a

análise  das  documentações  e  visi tas  nas  inst i tuições  foram real izados  pelos  conselheiros

e  conforme  relatório  confeccionados  pelos  mesmos,  as  insti tuições  continuam

desenvolvendo  ações  continuadas  voltadas  para  crianças  e  adolescentes  conforme

legislações  vigentes.  Após  discussões  foram  aprovados  por  unanimidade  os  pedidos  de

renovações  de  inscrições  das  insti tuições:  Organização  dos  Amigos  Solidários  Infância  e

a  Saúde  –  OASIS,  Associação  Brasi leira  de  Reabil itação  e  Alfabetização  de  Crianças

Especiais  –  ABRACE, Casa da Renovação,  Casa Santa  Gianna Beoreta  Molla  (IMAD-2)  e

Legião Cristã - Casa do Menino.  O pedido de renovação:  Centro Clinico Persona a pedido

da  coordenação  do  Centro  Clinico,  ficou  para  a  plenária  do  mês  de  março  e  o  pedido  da

Associação  de  Combate  ao  Câncer  do  Brasil  Central  –  Hospital  Dr.  Hélio  Angottí  foi



renovado,  no  entanto  foi  just if icado  pela  Presidente  a  não  real ização  da  visi ta  técnica.

Na  oportunidade  a  Presidente  esclareceu  a  necessidade  do  COMDICAU rever  os  pedidos

de  inscrições  ou  renovações  conforme  determina  o  ECA  –  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente,  conforme já  discutido em outras  plenárias  e  sugeridos pelos  conselheiros.  A

conselheira  Claricinda  sugere  que  antes  de  qualquer  determinação  o  COMDICAU

comunique  as  insti tuições.  Foi  aprovado  pela  plenária  que  o  pedido  de  renovação  da

Associação  de  Combate  ao  Câncer  do  Brasil  Central  –  Hospital  Dr.  Hélio  Angottí  seja

votado  com a  ressalva  da  Presidente  real izar  a  visi ta  técnica  e  apresentar  o  relatório  na

plenária  de  março/2015 .  A presidente  sugere  a  inversão  da  Pauta  deixando  a  aprovação

dos  planos  para  o  final  visto  que  os  mesmos  após  apresentados  serão  entregues  para  os

representantes  das  inst ituições.  Tal  sugestão  foi  aprovada  por  unanimidade.  Item

Informes:  Oficio  do  Juizado  da  Infância  e  Juventude  nº:  2.993/20014  que  trata  de

verif icação das at itudes tomadas pelas conselheiras tutelares e é necessária uma comissão

para  acompanhar  e  verif icar  tal  solicitação.  A  comissão  foi  composta  pelos  seguintes

conselheiros:  Michelle  Carvalho  Santos,  Vanessa  Saud,  Jaci lane  Ribeiro,  Jose  Neto,

Mariangela,  José  Severino.  A  Coordenadora  da  Inst ituição  Rede  Cidadã  encaminhou

oficio  just ificando  o  atraso  no  funcionamento  de  suas  atividades  e  solicita  um espaço  na

plenária  para  tais  esclarecimentos,  mas  infel izmente  a  referida  coordenadora  não

compareceu  à  reunião.A  Associação  do  Núcleo  de  Reabil i tação  do  Adolescente

Dependente  Químico  –  Casa  NARA  solicitou  através  de  ofícios  a  doação  de  bens  do

COMDICAU que se encontra no porão da casa dos conselho,  a Presidente explica que tais

bens não podem ser  repassado apenas conforme já  informado em reunião ordinária,  mas é

preciso  uma  comissão  que  fique  responsável  para  resolver  essa  questão  junto  ao  jurídico

da  Prefeitura,  a  comissão  foi  composta  pelos  conselheiros:  Michelle  Carvalho,  Arnaldo  e

Marli  e  pela  Secretária  Executiva  Verediana;  Oficio  da  Secretaria  de  Educação  que

informa  sobre  a  subst ituição  da  conselheira  suplente  Vanda  Spínola  Silva  pela  servidora

Cláudia  Araújo  Ribeiro  e  ainda  a  subst ituição  do  conselheiro  suplente  José  Renato

Gomes  da  SEDEC  pela  servidora  Liana  Borges  Amaral,  outro  informes  é  sobre  a  VIII

Conferencia  Municipal  dos  Direi tos  da  Criança  e  do  Adolescente  que  foi  marcada  para  o

dia  27  de  março  de  2015,  as  pré-conferencias  agendadas  para  o  período  de  23/02/2015  a

18/03/2015  sendo  que  acontecerá  no  dia  11/02/2015  Reunião  Ampliada  com  todos  os

segmentos  que  atendem  criança  e  adolescente  onde  será  repassado  informações  sobre  a

real ização  das  pré-conferencias.  Foi  apresentado  como  informes  a  mudança  de  diretoria

das  inst ituições:  Hospital  da  Criança  onde  a  Presidente  é  a  Senhora  Silvia  Lúcia  Tormin



Cunha  e  Vice-Presidente  Carmen  Aparecida  Tiveron  Juliano  e  da  Creche  Comunitária

Cássio  Rezende  a  Presidente  é  o  Senhor  José  Bezerra  Pereira  e  Vice  Presidente  Luiza  de

Marilach  Carneiro  Assunção.  Últ imo  informe  sobre  a  apresentação  dos  pedidos  de

renovações  das  insti tuições  que  foram  divididos  entre  os  seguintes  conselheiros:

Michelle  Carvalho:  Educandário  Menino  Jesus  de  Praga;  Jose  Severino:  APAE;  Iara:

Associação  de  Surdos  de  Uberaba;  Otoni:  Fundação  de  Ensino  Técnico  e  o  Pedido  de

Inscrição da Casa Lar – Projeto Libertação ficou com a responsabilidade da comissão que

já  realizou  visi ta  na  casa  a  pedido  da  CRIJE,  são  eles:  Vanessa  Mota,  Iara  Nascimento,

Augusta  e  Ana  Claudia.  Item  4-  Apresentação  e  Apreciação  dos  Planos  de  Trabalho  –

Recursos  oriundo  do  Fundo  Municipal  dos  Direi tos  da  Criança  e  do  Adolescente  de

Uberaba  –  FUMDICAU/2014.  A Presidente  informa  que  foi  entregue  tr inta  e  nove  (39)

Projetos  elaborado  pelas  inst ituições  cadastradas  no  Conselho,  conforme  diretr izes  do

Edital  publicado  no  porta  voz  nº:  1246  de  03/12/2014.  A  comissão  responsável  pela

elaboração  do  edital  e  respectivamente  para  análise  dos  projetos,  fez  algumas  sugestões

de  al terações  que  serão  repassadas  para  as  inst ituições  caso  a  plenária  aprovem  os

referidos  projetos.  As  inst ituições  poderão  protocolar  o  projeto  com  as  documentações

necessárias  no  Centro  Administrat ivo  da  Prefei tura  para  celebração  do  convênio.   Após

explicações foram apresentados os projetos das seguintes inst i tuições:

Nº. INSTIUIÇÕES
VALOR

DESTINAÇÃO
LIBERADO

1.
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO 
CANCER DO BRASIL CENTRAL 12.000,00

Aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos
para serem utilizados por crianças e adolescentes 
em tratamento contra o câncer no Hospital Dr. 
HelioAngotti.

2.
INSTITUTO IRMAS URSULINAS 
SÃO JERONIMO DE SOMASCA 12.000,00

Aquisição de equipamentos de cozinha bem como 
panela e fritadeira, e materiais para oficinas de arte 
como bordado e pintura em MDF.

3.
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES 
FISICOS DE UBERABA – ADEFU 12.000,00

Aquisição de materiais de apoio pedagógico, 
aquisição de materiais e equipamentos para melhor 
atendimento nutricional dos usuários tais como: 
eletrodomésticos e utensílios de cozinha.

4.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO, 
ESTUDOS E PESQUISAS SÃO JOSÉ 
OPERÁRIO 12.000,00

Aquisição de material custeio e investimento para 
desenvolver trabalho com crianças e adolescentes 
atendidas na instituição.

5.
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO 
JERONIMO EMILIANI 12.000,00

Aquisição de aquisição de mobiliário e material 
pedagógico.

6.
CRECHE NOSSA SENHORA DO 
DESTERRO 12.000,00

Aquisição de material de escritórios, moveis e 
utensílios.

7.
CASA DA MULHER 
TRABALHADORA D. BENEDITA 12.000,00

Aquisição de material de informática, esportivo, 
eletrodoméstico e moveis.

8. LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ 12.000,00 Aquisição de Equipamentos para laboratório de 



LAC – CASA DO MENINO informática e condicionadores de ar.

9.

CRECHE FRATERNIDADE 
FEMININA ESTRELA DO 
TRINAGULO ROUXINOL 12.000,00 Aquisição de eletrodoméstico e mobiliário

10.
INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL
CENTRAL 12.000,00 Aquisição de materiais pedagógicos e escritório

11.

ASSOCIAÇÃO DULCE DE 
OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS 
SURDOS DE UBERABA 12.000,00

Aquisição de produtos eletroeletrônicos e 
multimídia.

12.
CASA LAR ISABEL APARECIDA 
DO NASCIMENTO 12.000,00

Aquisição de eletrodomestrico, material de custeio: 
cama, mesa e banho; colchões, 
utensiliosdomesticos.

13.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E 
CULTURAL SÃO JERONIMO – 
CASA DO ADOLESCENTE 
GUADALUPE 12.000,00 Aquisição de equipamentos e móveis.

14.

SOCIEDADE UBERABENSE DE 
PROTEÇÃO E AMPARO AOS 
MENORES – SUPAM 9.906,00

Aquisição de aparelho de informática, bebedouro, 
lavadora de piso, televisão.

15. CASA DA RENOVAÇÃO 12.000,00

Aquisição de equipamentos e materiais 
pedagógicos, equipamento de som, forno elétrico, 
ferro de passar a vapor.

16.
ENTIDADE ASSISTENCIAL ROSA 
DE SARON 12.000,00

Pagamento de serviço de terceiro, educadora, 
assistente social, aquisição de gêneros alimentícios 
e moveis.

17.

ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE 
REABILITAÇÃO DO 
ADOLESCENTES DEPENDENTES 
QUÍMICOS – CASA NARA 12.000,00

Pagamento de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos de informática, moveis, utensílios de 
cozinha, equipamento mínimos para academia. 

18.
CASA DE SANTA GIANNA B. 
MOLLA (IMAD) 12.000,00

Aquisição de freezer, poltronas individuais, material
de cama, mesa e banho e 16 colchões.

19. HOSPITAL DA CRIANÇA 12.000,00
Aquisição de pacote desafio (indicador biológico 
para esterilização de materiais por via úmida)

20.
CRECHE FREI GABRIEL DE 
FRAZZANÓ 12.000,00

Aquisição de armários para salas de aula, mesas 
para professoras, colchonetes.

21.
INSTITUTO AGRONELLI DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.525,00

Pagamentos de sérvios de terceiros, pagamento de 
refeições, despesas de transportes e coffe Break.

22.
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GABY 
(PROJETO CATINHO) 11.917,03

Aquisição de materiais e equipamentos 
pedagógicos.

23.
CRECHE A PEQUENA CASA DE 
MARIA 11.990,20

Aquisição de utensílios cozinha, eletrodoméstico, 
moveis, aparelho de informática, TV, lavadora.

24. ABRACE 12.000,00
Aquisição de uma copiadora A3 e um 
microcomputador

25.
CRECHE C. HIPOLITA TERESA 
ERANCI 12.000,00

Aquisição de aparelho de DVD, Frezer, 
refrigerador, liquidificador industrial, processador, 
mobiliários, armário de aço, armário escaninho, som
portátil, lavadora de roupa.

26. CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA 
SENHORA DO ROSÁRIO

12.000,00 Computador, estabilizador, copiadora, caixa de som,
microfone, armário de aço, freezer horizontal, 



geladeira, batedeira.

27.
CASA DO MENOR CORAÇÃO DE 
MARIA 12.000,00

Aquisição multifuncional, cadeira sem braço, jogo 
de mesa infantil, uniformes escolares.

28.
CRECHE ESPIRITA MELO DE 
JESUS 12.000,00

Aquisição de ventiladores paredes grandes, 
ventilador pequeno, maquina fotográfico, aparelhos 
de som portáteis, DVD, armário, armários com duas
portas, carteiras infantis, utensílios de cozinha, 
freezer vertical, materiais elétricos, 

29. CRECHE LUIZA DE ALMEIDA 11.401,00

Aquisição de materiais de escritório/pedagógico e 
aquisição de armário, ventilador, impressora 
multifuncional, frezer, bebedouro, fogão, cadeira e 
mesas plásticas, arquivo com4 gavetas, estante com 
6 bandeja. 

30. APAE 12.000,00 Aquisição de materiais e equipamentos pegagogicos

31. INSTITUTO SANTO EDUARDO 12.000,00

Aquisição de caixa de som, microfone sem fio, 
maquina de lavar roupa, tanquinho, geladeira 
industrial, bebedouro e material didático

32. CRECHE VOVÓ ZORAIDE 12.000,00

Aquisição de brinquedos pedagógicos, material de 
escritório, livros pedagógicos, lençol de solteiro, 
toalha de banho, caixas plásticas, mesa com cadeira 
para escritório armário de aço, refrigerador, fogão, 
computador completo.

33. LAR ESPIRITA 12.000,00 Aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos

34.
EDUCANDÁRIO MENINO JESUS 
DE PRAGA 7.994,37

Aquisição de utensílios de cozinha, bebedouro, 
liquidificador, descascador de laranja.

35. OASIS 10.200,00

Aquisição de máquina de tricô, material para 
produção de peças em tricô, materiais diversos para 
atividades do Projeto classe hospitalar.

36. CASAS LARES VIDA VIDA 8.853,00
Aquisição de eletrodomésticos, materiais de 
escritórios, camas e colchões.

37. CRECHE CASSIO REZENDE 12.000,00
Aquisição de brinquedo de recreação e 
eletroeletrônicos. 

38. PROJETO SEMENTINHA DO AMOR 12.000,00

Pagamento de serviços de terceiros, aquisição de 
uniformes, tecidos, aviamentos, material 
cenográfico, alimentação, câmara, filmadora digital.

39.
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE 
EQUOTERAPIA 11.995,00

Aquisição de eletroeletrônicos, e utensílios para os 
atendimentos equoterapêuticos de crianças e 
adolescentes 

Após leitura dos projetos e seus respectivos valores,  os mesmos foram aprovados por unanimidade. Foi

apresentado pela presidente o saldo atual das contas do FUMDICAU são: conta  7000-9 é de: R$ 12.653,00

(doze mil  seiscentos  e  cinqüenta  e  três  reais)  e  da  conta  200000-8  é  de:  R$ 554.577,50 (quinhentos  e

cinqüenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos) .Nada  mais  a  ser  t ratado

nesta  a  Presidente  do  COMDICAU  Michelle  Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião  às

16:00min,  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:  Marl i  Souza  Pereira,  Liana  Borges  Amaral,  Fernanda  Beatriz  Silva  Pereira,

Magali  de  Fátima  Oliveira  Coelho,  Michelle  Carvalho  Santos,  Ana  Cláudia  Caetano

Barbosa,  Claudia  Araujo Ribeiro,  Arnaldo Luiz  da Costa Filho,  Elisangela Olívia Pereira,

José  Severino  Rosa,  Maria  das  Graças  Caetano  Silva,  Claricinda  Regina  Massa  Borges,

Maria  Catarino  Souto,  Lil ia  Cristina  Coelho,  Otoni  Alberto  do  Nascimento  Junior,

Vanessa  Ribeiro  Mota,  Amélia  Maria  R.  Naves,  Marcia  Helena  Carvalho  Louzada  de

Lima,  Iara  Nascimento  Pereira,  Mariangela  Terra  Branco  Camargos,  Ir.Deuselina  Pereira

Lima. 


