
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 06/05/2015

Aos  seis  dias  do  mês  de  maio  de  2015,  às  14:28min,  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:  Programa-Inst ituto  Formação,
Estudo  e  Pesquisa  São  José  Operário,  Creche  Melo  de  Jesus.  4.Pedido  de
Readequação  do  Plano  de  Trabalho  FUMDICAU/2015  Inst ituto  Municipal
Ant idrogas – IMAD I  e  II ,  Creche Cássio  Rezende e  Inst ituto  São José Operário  –
Projeto  dos  Meninos.  5  –Informes:  Apresentação  d os  pedidos  de  renovações  de
inscrições :  Creche  Cassio  Rezende,  Casa  de  Proteção,  Legião  da  Boa  Vontade;
Eleição  do  Conselho  Tutelar;  18  de  Maio  –  Dia  Nacional  de  Combate  ao  Abuso  e
Exploração  Sexual  contra  cr ianças  e  Adolescentes;  Conferência  Municipal  de
Segurança  Alimentar  e  Nutr icional  Sustentável  –  15/05/2015  –  Centro
Administrat ivo/PMU;  Conferência  Municipal  dos  Direitos  do  Idoso  –  28/05/2015;
Saldo  Contas  FUMDICAU.  6  -  Encerramento.  Just if icaram  a  ausência  os
conselheiros:  Sandra  Maria  Rosa,  Arnaldo  Luiz  da  Costa  Filho,  El isangela  Olivia
Pereira,  Otoni  Alberto  do  Nascimento  Junior,  Vanessa  Ribeiro  Mota,  Márcia
Helena  Carvalho  Louzada  Lima.  A Presidente  Michelle  faz  a  abertura  da  reunião
agradecendo  a  presença  de  todos  e  convida  para  compor  a  mesa  o  novo
Secretário  de  Desenvolvimento  Social  Senhor  Roberto  Luiz  de  Oliveira.  Senhor
Roberto  agradece  o  convite  e  expõe  que  tudo  é  muito  novo,  se  sente  como  um
engenheiro  na  medicina,  mas  fará  tudo  para  cumprir  a  sol icitação  do  Exmo.
Senhor  Prefeito  Paulo  Piau  para  agi l izar  e  solucionar  as  pendências  da
Secretaria.  Agradece  o  apoio  do  Senhor  Marco  Cury  do  Projeto  dos  Meninos,  da
Presidente  do  COMDICAU  Michel le  Carvalho,  da  Diretora  da  SEDS  Claudia
Crist ina  e  de  toda  a  Equipe  da  SEDS  por  receber  e  auxil iá- lo  nessa  nova  etapa.
Coloca  a  SEDS  a  disposição  deste  Conselho  no  que  for  necessário.  Dentro  os
projetos  já  in iciados,  inclusive  a  Roda  de  Conversa  tudo  terá  cont inuidade.  A
Conselheira  Claric inda  sol icita  um  apoio  efet ivo  no  que  tange  a  real ização  do
diagnóst ico  da  situação  das  cr ianças  e  dos  adolescentes  no  município  de
Uberaba.  A Presidente  Michelle  Carvalho  explica  que  o  processo  está  parado  no
Conselho  pois  necessita  de  um  apoio  jurídico  e  que  sol icitará  junto  a  PROGER
uma  reunião  para  solucionarem  as  pendências.  Secretário  da  SEDS  Senhor
Roberto  sugere  que  seja  feita  uma  comissão  para  agil izar  junto  a  PROGER  a
real ização  desse  diagnóst ico  e  sugere  ainda  que  a  Conselheira  Clar icinda  seja
membro  dessa  comissão.  A  Presidente  Michelle  agradece  a  presença  do
Secretário  colocando  o  conselho  como  parceiro  e  a  disposição  da  Secretaria.
Seguindo com a Pauta é feito  a leitura da Ata do dia 01/04/2015 que após l ida foi
aprovada  por  unanimidade.  Antes  dar  cont inuidade  na  reunião  a  Presidente  pede
a  inserção  de  três  pontos  de  pauta:  vagas  e  segurança  nas  escolas,  eleição



governamental  e  comissão  para  acompanhamento  do  Edital  de  Diagnost ico.  Tais
inserções  foram  aprovadas  por  unanimidade.  I tem  3  –  Pedido  de  Renovações  de
Inscrições: Curso de Aprendizagem “Aprendiz Auxil iar Administrat ivo II  do Inst ituto
de  Formação,  Estudos  e  Pesquisa  São  José  Operário  e  Creche  Melo  de  Jesus,
após  a  conf irmação  da  presença  de  um  representante  de  cada  inst ituição,  a
Presidente  informa  que  foi  feita  a  análise  das  documentações  e  visitas  técnica
pelos  conselheiros  e  conforme  relatór io  confeccionados  pelos  mesmos,  as
inst itu ições  estão  aptas  a  renovarem  as  suas  inscrições  pois  cont inuam
desenvolvendo  ações  cont inuadas  voltadas  para  cr ianças  e  adolescentes
conforme  legis lações  vigentes.O  Senhor  Marco  Cury  do  Inst ituto  de  Formação,
Estudos  e  Pesquisa  São  José  Operário,  explica  que  o  Curso  de  Aprendizagem
“Aprendiz  Auxi l iar  Administrat ivo  I I  atende  24  adolescentes  acima  de  14  anos.
Após  esclarecimentos  foram  aprovados  por  unanimidade  os  pedidos  de
renovações  de  inscrições:do  Curso  de  Aprendizagem  “Aprendiz  Auxil iar
Administrat ivo I I  do Inst ituto de Formação,  Estudos e Pesquisa São José Operário
eda  Creche  Melo  de  Jesus.  Item  4  –  Pedido  de  Readequação  do  Plano  de
Trabalho  FUMDICAU/2015:  Inst ituto  Municipal  Ant i  Drogas  II  e  I I I  (Isabel  do
Nascimento  e  Casa  Santa  Geanna),  Creche  Cassio  Rezende  e  Inst ituto  São  José
Operário  –  Projeto  dos  Meninos.  A  Coordenadora  do  IMAD  II  e  II I  ( Isabel  do
Nascimento  e  Casa  Santa  Geanna)  informa  que  após  orçamentos  realizado  a
diretor ia  das  casas  resolveram  por  trocar  as  poltronas  citadas  no  plano  anterior
pela  compra  de  1  freezer  e  2  jogos de sofás,  não alterando  o  objeto  do  plano.  Já
a  coordenadora  da  Creche  Cassio  Rezende  a  correção  na  just if icat iva  do  projeto
pois  teve  erro  de  digitação,  pois  não  pode  constar  gastos  com  reforma,  conserto
na  parte  elétr ica  e  hidrául ica.  O  Inst ituto  de  Formação,  Estudo  e  Pesquisa  São
José Operario solic ita a readequação na quantidade de camisetas e ainda trocar a
compra  de  Vanga  (equipamento  semelhante  a  uma  pá)  por  uma  furadeira.  A Vice
Presidente  Mariangela  reforça  da  importância  da  inst ituição  solic itar  a
readequação  antes  de  ut i l izar  o  recurso,  conforme  orientações  já  repassada  as
inst itu ições.Após  expl icações  os  pedidos  de  readequações  dos  Planos  de
Trabalho  do  IMAD  II  e  II I ,  Creche  Cássio  Rezende  e  Inst ituto  de  Formação,
Estudo  e  Pesquisa  São  José  Operário  foram  aprovados  pelos  conselheiros
presentes. I tem 5 – A Presidente do COMDICAU Michel le Carvalho informa que há
três  solic itações  de  renovação,  sendo  que  o  pedido  da  Casa  de  Proteção  será
suprido da Pauta.  A anal ise das documentações e visita técnica da Creche Cassio
Rezende  será  realizado  pelas  conselheiras  Ana  Claudia  e  Vanessa  Saud  e  da
Legião Boa Vontade por  Claricinda e Mariangela.  Outro  informe é sobre a Eleição
do  Conselho  Tutelar,  a  comissão  elaborou  o  Edital  sobre  o  processo  que  será
publicado  hoje,  dia  06/05/2015,  o  apoio  do  Assessor  Jurídico  da  SEDS  e  da
conselheira  Fernanda  Pereira  foi  essencial  para  a  elaboração  do  Edital.  As
inscrições  iniciarão  a  part ir  da  data  de  publ icação  até  o  dia  29/05/2015  na  sede
do  COMDICAU.  Será  realizado  junto  às  inst i tuições  governamentais  e  não
governamentais  a  Semana  de  Combate  ao  Abuso  e  Exploração  Sexual  contra
Criança  e  Adolescente,  todas  as  inst ituições  part icipantes  receberão  cert i f icado



de  part icipação.  No  dia  18  de  maio  às  14h  caminhada,  concentração  na  Praça
Dom  Eduardo  e  f inalização  na  Câmara  Municipal  de  Uberaba  e  f inalizando  a
semana  dia  21/05/2015  às  19h  no  Anf iteatro  do  Centro  Administrat ivo,  Seminário
de  Combate  ao  Abuso  e  Exploração  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescente  –
Palestrante  Promotor  de  Just iça  Dr.  Carlos  Fortes.  Outro  informe  é  sobre  a
Conferência  de  Segurança  Al imentar  que  será  real izada  no  dia  15/05/2015  das
07:00  às  18:00  no  Centro  Administrat ivo  da  Prefeitura  de  Uberaba  e  também  a
Conferência  Municipal  dos  Direitos  do  Idoso  no  dia  28/05  na  Unidade  de  Atenção
ao  Idoso.  Sobre  as  inserções  de  pauta:  Adolescentes  da  Casa  de  Adolescentes
Guadalupe  sol icita  o  apoio  deste  conselho  no  que  tange  vagas  escolares  e
segurança públ ica  na porta das escolas,  devido ao aumento  do tráf ico  de drogas.
A Presidente  informa da  necessidade de uma comissão  para  elaboração de  edital
de  eleição  não  governamental  visto  que  a  nova  Lei  da  Polí t ica  da  Criança  e  do
Adolescente  foi  publ icada  no  porta  voz  no  dia  24/04/2015  –  Lei  12.156.  A
Comissão  foi  formada  pelos  conselheiros:  Luciano,  Michelle,  Fernanda  Pereira,
Mariangela,  Claric inda,  Jacilane.  Foi  formada  a  Comissão  para  o  acompanhando
do diagnost ico pelas conselheiras:  Claricinda,  Mariangela,  Li l ia,  Fernanda Pereira
e  Michelle.  Últ imo  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
480.537,71 (quatrocentos e oitenta mil  e quinhentos e tr inta e sete reais e setenta
e  um  centavos).Nada  mais  a  ser  tratado  nesta  a  Presidente  do  COMDICAU
Michelle  Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião  às  16:30min,  sendo  que  essa  ata
foi  redigida  por  mim,  Verediana  Pereira  de  Freitas,  Secretária  Execut iva  do
COMDICAU,  e  será  l ida  e  aprovada  pelos  conselheiros  presentes:  Claricinda
Regina  Massa  Borges,  Jaci lane  de  Barros  Ribeiro,  Li l ia  Crist ina  Coelho,  Amelia
Maria  R.  Naves,  Shir ley  Pereira  Dias,  Mariangela  Terra  Branco  Camargos,  Ir.
Deusel ina  Pereira  Lima,  Vanessa  Saud  Borges,  Ai l ton  Aleixo  de  Almeida,  El iane
da  Rocha  Leocadio,  Fernanda  Beatr iz  Silva  Pereira,  Luciano  Carvalho  Mariano
Junior,  Michelle  Carvalho  Santos,  Claudia  Crist ina  da  Silvam,  Maria  das  Graças
Caetano Silva, Ana Claudia Caetano Barbosa.  


