
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 04/11/2015

Aos  quatro  dias  do  mês  de  novembro  de  2015,  às  14h:35min,  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  Renovação  de  Inscrição  da

Entidade  Assistencial  Rosa  de  Saron;  4.  Pedidos  de  Readequação  de  Plano  de  Trabalho

do  FUMDICAU  das  inst ituições:  Entidade  Assistencial  Rosa  de  Saron  e  A Pequena  Casa

de Maria;  5  -  Informes:  Seminário Roda de Conversa e Saldo das Contas  do FUMDICAU;

7.  Encerramento.  Justificaram a  ausência  os  conselheiros:  Otoni  Alberto  do  Nascimento,

Vanessa  Ribeiro  Mota,  Amélia  Maria  R.  Naves,  Shirlei  Pereira  Dias,  Marcia  Helena

Carvalho  Louzada  de  Lima,  Mariangla  Terra  Branco  Camargos,  José  Antônio  Neto,

Sandra  Maria  Rosa,  Eliane  da  Rocha  Atua  Leocádio,  Magali  de  Fatima  Oliveira  Coelho,

Luciano Carvalho Mariano Junior,  Juliana Crist ina  Carvalho Pereira,  José Severino Rosa,

Maria  das  Graças  Caetano  Silva.  A  Presidente  Michelle  fez  a  abertura  da  reunião

agradecendo  a  presença  de  todos  e  sol ici ta  a  leitura  das  Atas  dos  dias  02/09,  16/09  e

07/10,  que  foram  l idas  e  aprovadas  por  unanimidade.  I tem  3  –  Pedido  de  Renovação  de

Inscrição da Entidade Assistencial  Rosa de Saron,  a análise  documental  e  a  visi ta  técnica

foi  real izada  pela  conselheira  Iara,  que  constatou  que  a  mesma  encontra-se  em  pleno

funcionamento.  A conselheira  informa  ainda que  de  acordo com a Assistente  social  Erika

a  inst ituição  desenvolve  também  trabalho  social  com  as  famíl ias  dos  adolescentes

atendidos.  A  entidade  atende  um  total  de  50  crianças  e  adolescentes.  A  conselheira

informa  que  a  inst ituição  está  apta  a  renovação  de  sua  inscrição  no  COMDICAU.  Após

explicações  foi  aprovado  o  pedido  de  renovação  de  inscrição  da  Entidade  Assistencial

Rosa de Saron.   I tem 4 – Pedido de readequação dos plano de trabalho do FUMDICAU da

Entidade Rosa de Saron e  A Pequena Casa de Maria.  A Entidade Rosa de Saron solici ta  a

readequação a  mudança  de  alguns  itens  de  despesas.  Após  explicações  a  Readequação do

Plano de Trabalho da Entidade Rosa de Saron foi  aprovada com a ressalva de correção no

item quantidade  sendo  que  a  inst i tuição  deverá  apresentar  o  plano  corrigido  até  o  dia  06

de  novembro  de  2015.  Plano  de  Trabalho  da  Creche  A  Pequena  Casa  de  Maria,  a

representante  da insti tuição informa  que conseguiu vários  materiais  em promoção e  como

sobrou  recursos  solicita  a  readequação  para  aquisição  de  2  mesas  com  gavetas.  A

readequação do Plano de Trabalho da Pequena Casa de Maria foi  aprovada com a ressalva
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que  a  inst ituição  apresente  o  novo  plano  com  a  correção  no  i tem  despesas  até  o  dia

06/11/2015.  Item  5  –  Seminário  da  Rede  Socioassistencial ,  a  Presidente  apresenta  o

Projeto  do  2º  seminário  da  Redesocioassistencial  do  sistema  de  garantia  dos  direi tos  da

criança  e  do  adolescente,  a  proposta  é  real izar  o  seminário  01/12/2015  das  08  às  12h  no

Centro  Administrat ivo  da  Prefeitura  de  Uberaba.  O  Seminário  é  voltado  para  todos  os

órgãos  que  atendem  a  criança  e  ao  adolescente.  Conforme  aconteceu  no  ano  de  2014,  o

Seminário  é  um produto  do  Projeto  Roda  de  Conversa  real izado  há  quase  dois  anos  com

todos  os  órgão  do  Sistema  de  Garantia  dos  Direi tos  da  Criança  e  Adolescente.  O Projeto

ficará em R$ 15.210,00 (quinze mil  e duzentos e dez reais)  que será gastos com passagem

dos  palestrantes,  coffe  break,  material  gráfico.  Após  explicações  o  Projeto  do  2º

Seminário da Rede Socioassistencial  foi  aprovado por unanimidade.  A Presidente informa

que  a  Conselheira  representante  da  Secretaria  da  Fazenda  Maria  das  Graças  Caetano está

de  férias  e  não  foi  enviado  o  extrato  mensal  das  contas  do  FUMDICAU,  a  presidente  irá

ver  com a  secretaria  a  possibil idade  de  enviar  via  e-mail  para  os  conselheiros.  Devido  à

real ização  de  eventos  na  primeira  semana  de  dezembro  a  Presidente  sugeriu  a

transferência  da  Reunião  Ordinária  do  COMDICAU  para  o  dia  09/12/2015,  no  qual  foi

aprovada  pelos  conselheiros  presentes.  O  Insti tuto  Irmãs  Ursulinas  convida  para  o

SARAU  que  acontecerá  na  inst ituição  no  dia  28/11/2015  a  partir  das  19:30h.  A

Conselheira  Jacilane  informa  que  part icipou  da  Conferência  Estadual  da  Criança  e

Adolescente  na  cidade  de  Belo  Horizonte  no  período  de  21  a  23  de  outubro,  onde

constatou  a  participação  efetivas  dos  adolescentes.  A conselheira  foi  eleita  representante

do  município  de  Uberaba  para  part icipar  da  Conferência  Nacional  que  será  real izada  na

cidade  de  Brasí l ia.  Nada  mais  a  ser  t ratado  nesta  a  Presidente  do  COMDICAU  Michelle

Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião  às  15h:30min,  sendo  que  essa  ata  foi  redigida  por

mim,  Verediana  Pereira  de  Frei tas,  Secretária  Executiva  do  COMDICAU  e  será  l ida  e

aprovada pelos conselheiros presentes:  Ail ton Aleixo de Almeida,  Fernanda Beatriz  Si lva

Pereira,  Michelle  Carvalho Santos,  Ana Cláudia  Caetano Barbosa,  Arnaldo Luiz  da Costa

Filho,  Elisangela  Olívia  Pereira,  Claricinda  Regina  Massa  Borges,  Maria  Catarina  Souto,

Jaci lane de Barros Ribeiro,  Iara Nascimento Pereira,  Ir.  Deuselina Pereira Lima.
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