
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 05/08/2015

Aos cinco dias do mês de Agosto de 2015,  às 14h:25min,  na sala de reuniões do Conselho

da Criança e  Adolescente  de Uberaba–COMDICAU,  si tuada 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:  -  do  Centro

Socioeducativo  de  Uberaba-CSEUR  e  Associação  Deficientes  Físicos  de  Uberaba  –

ADEFU;  4.  Pedidos  de  Inscrição:  -  Associação  Missionária  Vida  e  Luz;  5.  Informes:  –

Apresentação  do  pedido  de  renovação  da  FUNEPU;  -  Pagamento  Recursos  FUMDICAU

2014; -  Roda de Conversa  – Agosto;  -  Fundação Itaú Social;  -  Saldo Contas  FUMDICAU;

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

Iara  Nascimento  Pereira,  Mariângela  Terra  Branco  Camargos,  Juliana  Crist ina  Carvalho

Pereira,  Luciano  Carvalho  Mariano  Junior,  Ail ton  Aleixo  de  Almeida,  Eliane  da  Rocha

Atua  Leocádio,  Sandra  Maria  Rosa.  A  Presidente  Michelle  fez  a  abertura  da  reunião

agradecendo  a  presença  de  todos  e  sol ici ta  a  inserção  de  dois  pontos  de  pauta:  1º

Readequação  dos  Planos  de  Trabalhos  –  Irmãs  Ursulinas  e  Associação  Amigos  de  Gaby;

2º  Edital  de  Diagnóstico.  Tais  inserções  foram aprovadas  por  unanimidade.  A  ata  do  dia

01/07/2015  foi  l ida  pela  Secretária  Executiva  Verediana,  e  após,  foi  aprovada  por

unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  Seguindo  com  a  Pauta:  Item  3.  Pedidos  de

Renovações  de  Inscrições:  -  do  Centro  Socioeducativo  de  Uberaba-CSEUR:  O  pedido  de

renovação  do  CSEUR  não  foi  apresentado  porque  não  tinha  representante  presente  da

Inst i tuição  na  plenária;  Associação  Deficientes  Físicos  de  Uberaba  –  ADEFU:  A

Conselheira  Jacilane  esteve  presente  na  Insti tuição  na  6ª  feira  mas  como  não  t inha  aula

ela  teve  que  retornar  hoje  para  fazer  a  visi ta  in  loco.  A  conselheira  informa  que  a

Inst i tuição  está  apta  a  sol ici tar  o  pedido  de  renovação  de  inscrição.  Após  apresentação

fei ta  pela  conselheira  Jaci lane  o  pedido  de  renovação  de  inscrição  foi  aprovado  por

unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  4.  Pedidos  de  Inscrição:  -  Associação

Missionária  Vida  e  Luz:  A  Conselheira  Iara  esteve  na  Insti tuição  para  fazer  a  visi ta  in

loco  e  informa  que  a  mesma  está  apta  a  solicitar  o  pedido  de  inscrição.  Representando  a

Inst i tuição  está  presente  o  Sr.  Agnaldo  Félix  Nobre.  A  Presidente  do  COMDICAU

Michelle  quest iona  se  a  insti tuição  não  tem  sede  própria  e  o  Sr.  Agnaldo  informa  que

não,  eles  ficam  em  locais  cedidos  nos  bairros  Gameleira  e  Jardim  Alvorada.  São

atendidos  35  jovens,  onde  todos  os  colaboradores  são  voluntários  e  as  at ividades
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desenvolvidas  com  os  jovens  são  judô,  artesanato,  capoeira,  futebol  e  reforço  escolar .

Após  os  questionamentos  sidos  sanados  o  pedido  de  inscrição  da  Associação  Missionária

Vida  e  Luz  foi  aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes.  5.  Informes:  –

Apresentação do pedido  de  renovação de  inscrição  da  FUNEPU:  As  conselheiras  Jacilane

e  Claricinda  irão  fazer  a  visita  na  Inst ituição;  -  Pagamento  Recursos  FUMDICAU  2014:

A Presidente  Michelle  informa que estava fal tando uma senha eletrônica,  mas  a mesma  já

foi  feita  e  todas  as  pendências  estão  regularizadas  e  aguarda  o  pagamento  o  mais  breve

possível ;  -  Roda  de  Conversa  –  Agosto:  A Presidente  informa  que  a  roda  de  conversa  do

mês  de  Julho  não  aconteceu  pelo  fato  da  maioria  das  inst i tuições  e  escolas  estarem  de

férias,  mas  em  Agosto  a  roda  de  conversa  irá  continuar  normalmente;  -  Fundação  Itaú

Social :  A  comissão  achou  inviável  part icipar  pelo  curto  prazo  e  depois  foi  reaberto,  mas

com  os  problemas  organizacionais  do  Conselho  não  teve  como  fazer;  A conselheira Amélia

informa que todo ano tem o MC Dia Feliz, onde toda a renda é destinada para a OASIS ela pede o apoio de

todos na compra do ticket que é R$ 14,00; A conselheira Jacilane informa que no dia 12/09/2015 às 20:00 na

Casa do Adolescente Guadalupe haverá um bingo e comidas típicas onde toda a renda será destinada  Casa

do Adolescente Guadalupe e CEFOP; A conselheira tutelar Isabel solicita o apoio do Conselho, pois elas

estão trabalhando de forma precária (sem água) e sem duas conselheiras, e a lei diz que tem que ter as cinco

conselheiras. Ficou definido que seria agendado uma reunião de acordo com a agenda do Promotor da Vara

da Infância e Juventude para resolver todas essas solicitações. Em seguida a Presidente Michelle informa

sobre  os  pontos  de  pauta  inseridos:  1º  Readequação  dos  Planos  de  Trabalhos  –  Irmãs

Ursulinas:  A  inst ituição  solici ta  a  readequação  do  plano  de  trabalho  onde  o  objeto

continuará  o  mesmo  mudando  somente  os  i tens.  Os  itens  a  serem  adquiridos  são

equipamentos  de  cozinha,  materiais  para  oficinas  de  arte  como  bordado  e  pintura  em

MDF,  bebedouros  e  acessórios  para  informática;  Associação  Amigos  de  Gaby:  A

inst ituição solicita  a readequação do plano de trabalho onde o objeto continuará  o mesmo

mudando  somente  os  itens.  Os  i tens  a  serem  adquiridos  são  materiais  e  equipamentos

pedagógico  e  de  estrutura  básica  (armários,  móveis  de  cozinha  etc) .  Os  pedidos  de

readequação  de  trabalho  das  inst ituições  citadas  foram aprovados  por  unanimidade  pelos

conselheiros  presentes;  2º  Edital  de  Diagnóstico:  A  presidente  informa  que  conforme

acordado  em plenária,  a  reunião  com a  PROGER aconteceu  para  esclarecimentos  sobre  o

Edital  de  Diagnostico.  Que  após  a  reunião  as  conselheiras  Claricinda  e  Mariangela

ficaram  que  conversar  com  a  FUNEPU  para  seguir  com  o  edital.  A  presidente  informa

que  na  plenária  passada  as  duas  conselheiras  não  estavam  presentes  e  que  nesta  a

Claricinda  poderia  explanar  e  esclarecer  o  que  f icou  definido.  Claricinda  informa  que  a
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conselheira  Mariangela  conversou  com o  professor  Aragão  sobre,  mas  que  ainda  não  tem

posicionamento.  Sendo  assim,  ficou  definido  que  discutir íamos  novamente  na  próxima

plenária  para  resolução do edital.  Saldo Contas  FUMDICAU:  saldo atual  da  conta  7000-9

é  de R$ 1.299,71  (Um Mil  duzentos  e  noventa  e  nove reais  e  setenta  e  um centavos)  e  na

conta  200000-8  é  de  R$  567.038,09  (Quinhentos  e  sessenta  e  sete  mil ,  tr inta  e  oi to  reais

e  nove  centavos) .  Nada  mais  a  ser  t ratado  nesta  a  Presidente  do  COMDICAU  Michelle

Carvalho  Santos,  encerrou  a  reunião  às  16h:00min,  sendo  que  essa  ata  foi  redigida  por

mim,  Vanessa  Ribeiro  Mota,  1ª  Secretária  do  COMDICAU,  e  será  l ida  e  aprovada  pelos

conselheiros  presentes:  Claricinda  Regina  Massa  Borges,  Jacilane  de  Barros  Ribeiro,

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

Lima,  Shirley  Pereira  Dias,  Ir .  Deuselina  Pereira  Lima,  Liana  Borges  Amaral ,  Fernanda

Beatriz  Si lva  Pereira,  Michelle  Carvalho  Santos,  Ana  Cláudia  Caetano  Barbosa,  Arnaldo

Luiz da Costa Filho,  Maria das Graças Caetano Silva.  
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