
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 02/09/2015

Aos  dois  dias  do  mês  de  setembro  de  2015,  às  14h:17min,  na  sala  de  reuniões  do

Conselho  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:  -

FUNEPU  e  Centro  Socioeducativo  Uberaba  CSEUR;  4.Pedido  de  Readequação  do  Plano

de  Trabalho/FUMDICAU:  Casa  Lares  Vida  Viva;  5  -  Informes:  Decreto  nº  4.727  –

Prorrogação do mandato dos membros  do COMDICAU;  Ofício nº 947 da Vara da Infância

–  Apadrinhamento;  Ofício  nº  2.847  /  SEDS;  Decreto  nº  4.726  –  Prorrogação  do  mandato

do  2º  Conselho  Tutelar;  Informações  sobre  o  Conselho  Tutelar  (Substituições  de

Conselheiras  –  Luci  e  Elaine);  Ofício  s/nº  Conselho  Tutelar  –  Encaminha  Regimento;

Util idade  Pública  –  Conselho  Tutelar;  Apresentação  dos  Pedidos  de  Inscrição:  Rede

Cidadã  e  Creche  Lar  Criança  Feliz;  Apresentação  de  pedido  de  renovação  do  Projeto

“Curso  de  Aprendizagem  –  Aprendiz  Administrat ivo”;  Saldo  Contas  FUMDICAU;  6.

Encerramento.  Just if icaram  a  ausência  os  conselheiros:   Luciano  Carvalho  Mariano

Junior,  Juliana  Cristina  Carvalho  Pereira,  Arnaldo  Luiz  da  Costa  Filho,  Yara  da  Rocha

Cruz,  Marcia  Helena Carvalho Louzada de Lima.  A Presidente  Michelle  fez  a  abertura  da

reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  e  solicita  a  inserção  de  três  pontos  de  pauta,

sendo  duas  readequações  de  planos  de  trabalhos  (Casa  Nara  e  Creche  Frei  Gabriel

Frazannó)  e  FETI  (Curso  de  Aprendizagem).  As  inserções  dos  três  pontos  de  pautas

foram aprovadas  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  A  ata  do  dia  05/08/2015

foi  l ida  pela  Secretaria  Executiva  Verediana  onde  a  mesma  foi  aprovada  pelos

conselheiros  com uma ressalva sobre o CSEUR. Seguindo com a pauta I tem 3.  Pedidos de

Renovações  de  Inscrições:  FUNEPU  e  CSEUR  (Centro  Socioeducativo  Uberaba),  os

pedidos de renovações de inscrições  citados acima não foram aprovados porque não t inha

representantes  presente  das  Inst ituições  na  plenária;  Item  4.  Pedido  de  Readequação  do

Plano  de  Trabalho/FUMDICAU:  Casa  Lares  Vida  Viva  –  A  conselheira  Iara  está

representando  a  Inst ituição  e  informa  que  o  repasse  do  valor  só  foi  feito  na  semana

passada  e  com  isso  alguns  itens  que  foram  pedidos  no  plano  de  trabalho  eles  ganharam

como  doação  no  decorrer  do  processo.  O  pedido  de  readequação  foi  aprovado  com

ressalva,  pois,  a  Insti tuição  teria  que  devolver  o  valor  de  R$  250,00  e  eles  acharam

melhor  comprar  um  item  que  estão  precisando  para  não  al terar  o  objeto  do  plano  de
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t rabalho.  A  Presidente  Michelle  deu  um  prazo  até  04/09/2015  (6ª  feira)  para  que  a

Inst i tuição  fizesse  a  al teração  correta  no  plano de  trabalho.  O pedido  de  readequação  foi

aprovado  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  Item  5.  Informes:  Decreto  nº

4.727  –  Prorrogação  do  mandato  dos  membros  do  COMDICAU,  a  presidente  explica  que

devido  a  uma  falha  na  nova  Lei  Municipal  da  Polít ica  da  Criança  e  do  Adolescente  nº:

12.156/2015  foi  necessário  prorrogar  o  mandatos  dos  membros  do  COMDICAU  até  o  dia

09/01/2017.  Ofício  nº  947  da  Vara  da  Infância  –  Apadrinhamento:  O  Projeto

Apadrinhamento  Afetivo  tem  por  objet ivo  apadrinhar  crianças  acima  de  07  anos  que  foi

desti tuída  do  seio  famil iar,  onde  terá  uma  equipe  técnica  que  irá  avaliar  a  famíl ia  que

queira  part icipar  do  projeto.  A  Presidente  Michelle  informa  que  quem quiser  saber  mais

sobre  o  projeto  pode  pegar  o  mesmo  e  xerocá-lo;  Ofício  nº  2.847  /  SEDS:  É  um  ofício

que  informa  também  sobre  o  Projeto  Apadrinhamento  Afetivo;  Decreto  nº  4.726  –

Prorrogação do  mandato  do  2º  Conselho  Tutelar:  Em 01/02/2015 venceu o  mandato  do  2º

Conselho  Tutelar  e  para  não  ficar  vago  foi  fei to  um  decreto  retroat ivo  prorrogando  o

mandato  até  09/01/2016,  pois  em  10/01/2016  tomará  posse  os  conselheiros  eleitos

durante  a  Eleição  Unificada  que  será  realizada  em outubro  de  2015;  Informações  sobre  o

Conselho  Tutelar  (Substi tuições  de  Conselheiras  –  Luci  e  Elaine):  Foi  convocada  as

conselheiras  suplentes  Luci  e  Elaine  para  substi tuir  as  conselheiras  Letícia  e  Fernanda

que  entraram  de  licença  maternidade,  mas  só  a  conselheira  Luci  que  assumiu,  a

conselheira  suplente  Elaine  no  momento  não  pode  assumir,  com  isso,  hoje  tem  04

conselheiras  em  cada  conselho  pelo  fato  das  suplentes  não  assumirem.  A  Presidente

Michelle  informa  que  o  Conselho  Tutelar  está  em  novo  endereço  na  Rua  Barão  do

Triunfo,  61  –  Bairro  Mercês;  Ofício  s/nº  Conselho  Tutelar  –  Encaminha  Regimento:  A

Presidente  Michelle  informa  que  não  recebeu  o  ofício  e  nem  o  Regimento  Interno  que

solicita  a  apreciação  do  COMDICAU.  Com  isso,  teve  que  responder  ao  Ministério

Público  que  não  havia  recebido,  mas  que  estaria  montando  uma  comissão  para  análise  do

mesmo  na  próxima  plenária.  Ficou  definido  que  haverá  uma  reunião  no  dia  09/09/2015

(4ª  feira)  às  15:00hs  com  a  part icipação  dos  conselheiros  Jacilane,  José  Neto,  José

Severino,  Michelle e duas  conselheiras  tutelares  para  a  apreciação do Regimento  Interno;

Util idade  Pública  –  Conselho  Tutelar  informando  sobre  a  mudança  de  endereço  e  a

necessidade  de  aquisição  de  alguns  produtos  de  l impeza  e  higiene,  o  conselho  tutelar

solicita  o  apoio  do  COMDICAU  junto  a  SEDS.  Apresentação  dos  Pedidos  de  Inscrição:

Rede  Cidadã  e  Creche  Lar  Criança  Feliz:  Os  conselheiros  Otoni ,  Mariângela  e  José

Severino  farão  a  visi ta  dia  09/09/2015  às  14:00  na  Rede  Cidadã.  Na  Creche  Lar  Criança
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Feliz  será  a  conselheira  Iara.  Apresentação  de  pedido  de  renovação do  Projeto  “Curso  de

Aprendizagem – Aprendiz Administrat ivo”:  A conselheira Ana Cláudia fará a visita na no

Inst i tuto  de  Formação  e  Pesquisa  São  José  Operário  onde  é  desenvolvido  o  referido

curso.  A  Presidente  Michelle  informa  que  tem  a  inserção  dos  de  três  pontos  de  pauta,

sendo  duas  readequações  de  planos  de  trabalhos  (Creche  Frei  Gabriel  Frazannó  e  Casa

Nara)  e  FETI  (Curso  de  Aprendizagem):  A Creche  Frei  Gabriel  Frazannó  solici ta  a  t roca

dos  05  armários  de  MDF  que  foram  solicitados  no  plano  de  trabalho  para  30  cadeiras  e

carteiras,  não  alterando  o  objeto  do  mesmo.  A  Casa  Nara  sol ici ta  al teração  do  plano  de

trabalho  onde  o  objeto  continua  o  mesmo  só  alterando  os  i tens  do  plano  de  trabalho.  As

readequações  dos  planos  de  trabalho  foram  aprovadas  por  unanimidade  pelos

conselheiros  presentes,  com a  ressalva  de  que  a  Casa  Nara  entregue  até  o  dia  04/09/2015

(6ª  feira)  o  plano de  trabalho  alterado corretamente.  A FETI  sol ici ta  do  COMDICAU um

ofício  que  referende  os  cursos  que  já  são  ministrados  na  Inst i tuição  do  Projeto  Jovem

Aprendiz  para  ser  encaminhado  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  A  solici tação  foi

aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  A  Presidente  Michelle  informa

que  a  Creche  Comunitária  Cássio  Rezende  entregou  um  aquecedor  solar  que  estava  na

Inst i tuição  no  Centro  Operacional  de  Serviços  Urbanos  ao  invés  de  devolver  para  o

COMDICAU.  A  Presidente  Michelle  informa  que  a  Comissão  de  Bens  reuniu  para

discutir  o que fazer com os objetos  que estão no porão,  foi  encaminhado um ofício para o

Departamento  Jurídico  da  SEDS pedindo  orientações  e  eles  informaram que  é  necessário

fazer  um  levantamento  minucioso  de  todos  os  bens  e  encaminhar  para  o  Departamento

Financeiro  da  Prefei tura  para  ser  feito  uma  lici tação  destes  objetos.  A  comissão  de  bens

irá  reunir  novamente  para  discutir  sobre  o  parecer.  Últ imo  informe  sobre  o  saldo  atual

das  contas  do  FUMDICAU:  Conta  200.000-8  o  saldo  é  de  R$  301.076,67  (trezentos  e  um

mil ,  setenta e seis  reais e  sessenta  e sete  centavos),  conta  7.000-9 o saldo é de R$ 132,95

(cento  e  t rinta  e  dois  reais  e  noventa  e  cinco  centavos).  Nada  mais  a  ser  tratado  nesta  a

Presidente  do  COMDICAU  Michelle  Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião  às  16h:17min,

sendo  que  essa  ata  foi  redigida  por  mim,  Vanessa  Ribeiro  Mota,  1ª  Secretária  do

COMDICAU  e  será  lida  e  aprovada  pelos  conselheiros  presentes:  Claricinda  Regina

Massa  Borges,  Jacilane  de  Barros  Ribeiro,  Otoni  Alberto  do  Nascimento  Junior,  Vanessa

Bibeiro  Mota,  Shirley  Pereira  Dias,  Iara  Nascimento  Pereira,  Mariangela  Terra  Branco

Camargo,  Ir.  Deuselina  Pereira  Lima,  José  Antonio  Neto,  Ail ton  Aleixo  de  Almeida,

Elaine  da  Rocha  Atua  Leocádio,  Fernanda  Beatriz  Si lva  Pereira,  Magali  de  Fátima
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Oliveira  Coelho,  Michelle  Carvalho  Santos,  Ana  Claudia  Caetano  Barbosa,  Elisangela

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