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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 07/12/2016 

Aos setes dias do mês de dezembro de 2016, às 14h:30min,  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 plenár ia ordinár ia com seguinte pauta:  1. Abertura:  2. 
Leitura das atas anteriores; I tem 3. Pedido de Renovação de Inscr ição: Inst ituto 
Santo Eduardo, Equoterapia, Inst ituto São José Operário –  Projeto dos Meninos, 
Associação Amigos de Gaby, Escola Dulce de Oliveira, Casa Dona Benedita, 
Creche Nossa Senhora do Rosár io, Creche Nossa Senhora do Desterro, Creche 
Hipolita Heranci,  Creche São Jeronimo Emil iani,  Creche Rouxinol,  Creche a 
Pequena Casa de Maria, Creche Vovó Zoraide, Ca sa do Menor Coração de Maria, 
Associação de Surdos de Uberaba; I tem 4 - Pedido de Inscrição: Lar da Caridade, 
5 - Readequação do Plano de Trabalho FUMDICAU 2016 –  IMAD –  Casa de 
Acolhimento Isabel do Nascimento; I tem 6 –  Revisão do Plano de Ação do 
COMDICAU do ano de 2016; I tem 7 –  Elaboração do Plano de Ação do 
COMDICAU ano de 2017; I tem 8 –  Apresentação do Cronograma de Reuniões 
para o ano de 2017; 9 –  Informes: Denuncia do Conselho Tutelar, Saldo Contas 
FUMDICAU; 10 –  Encerramento/Confraternização. Just if icaram a ausência os 
conselheiros:  Otoni Alberto do Nascimento Junior, Márcia Helena Carvalho 
Louzada de Lima, Ailton Aleixo de Almeida, El iana Leocadio, Mar ia das Graças 
Caetano Si lva. A Presidente agradece a presença de todos e  solicita a inserção 
da readequação dos Planos de Trabalho da ABRACE, ADEFU e Projeto dos 
Meninos que foi aprovado por unanimidade. Após sol ic ita  a leitura da Ata do dia 
09 de novembro de 2016, que após l ida foi aprovada com uma abstenção. I tem 3 -  
Pedido de Renovações de Inscr ições das inst ituições: Inst i tuto Santo Eduardo, 
Equoterapia, Inst ituto São José Operár io –  Projeto dos Meninos, Associação 
Amigos de Gaby, Escola Dulce de Oliveira, Casa Dona Benedita, Creche Nossa 
Senhora do Rosár io, Creche Nossa Senhora do Desterro, Creche  Hipolita 
Heranci,  Creche São Jeronimo Emiliani,  Creche Rouxinol,  Creche a Pequena 
Casa de Maria, Creche Vovó Zoraide, Casa do Menor Coração de Maria, 
Associação de Surdos de Uberaba. O pedido do Inst ituto Santo Eduardo e 
Associação de Surdos f icarão para a plenár ia do mês de fevereiro, pois não tem 
representantes das inst ituições na plenár ia. A vis ita técnica e anal ise documental 
das inst ituições Equoterapia, Inst ituto São José Operár io –  Projeto dos Meninos, 
Associação Amigos de Gaby, Escola Dulce de Oliv eira, Casa Dona Benedita e a 
Casa do Menor Coração de Maria foram real izadas pelos conselheiros, que 
informaram que as inst ituições em questão prestam serviços contínuos no 
atendimento as cr ianças, adolescentes e seus famil iares, de acordo com o Art.  90 
do Estatuto da Cr iança e Adolescente, sendo assim estão aptas a renovarem seus 
registros. Após expl icações foram aprovadas por unanimidade o pedido de 
renovação de inscrição das inst ituições: Associação de Equoterapia, Inst ituto São 
José Operário –  Projeto dos Meninos,  Associação Amigos de Gaby, Escola Dulce 
de Oliveira, Casa Dona Benedita e a Casa do Menor Coração de Maria. Já o 
pedido de renovação das Creches: Nossa Senhora do Rosár io, Nossa Senhora do 
Desterro, Hipol ita Heranci,  São Jerônimo Emil iani,  Roux inol,  Pequena Casa de 
Maria e Vovo Zoraide precisam se adequar em conformidade com o Art.  90 da Lei 
N°8069/90 –  Estatuto da Cr iança e do Adolescente (ECA) , pois no momento tem 
como atividades predominantes de Educação Infanti l.  Sendo assim os pedidos de 
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renovações das citadas creches f icarão para a plenár ia de fevereiro de 2017. 
I tem 4 –  Pedido de Registro do Lar da Caridade, o pedido foi transferido para a 
plenár ia de fevereiro de 2017, pois não há representante da inst ituição nesta 
plenár ia. I tem 5 –  Readequação do Plano de Trabalho do FUMDICAU das 
inst ituições: Casa Lar Isabel do Nascimento –  IMAD; Abrace, ADEFU, Projeto dos 
Meninos; A Casa Lar Isabel do Nascimento solicita a inclusão de item de custeio 
para compra de material de escr itór io, al imentação, matér ia prima para confecção 
dos chinelos e mater ial de consumo e despesas com transportes tal solic itação foi 
aprovada por unanimidade. O inst ituto São Jose Operár io –  Projeto dos Meninos 
informa que não há alteração de objeto, sol ic ita a adequação na qua ntidade de 
cart i lhas de 200 para 700, foi aprovado por unanimidade a readequação do plano 
de trabalho do inst i tuto São Jose Operário –  Projeto dos Meninos. A ADEFU 
sol ic ita a readequação na quantidade do item natureza de despesas não havendo 
também mudança de objeto, após explicações foi aprovado por unanimidade. A 
representante da ABRACE Senhora Li l iane expõe que devido a crise f inanceiras 
que a inst ituição está passando no momento e o não pagamento das parcelas do 
convênio entre a inst ituição e o municípi o vem solic itar a readequação no plano 
de trabalho que constava 50% (cinqüenta por cento) para compra de mesas 
adaptadas e carteiras comuns e 50% (cinqüenta por cento) para pagamento de 
recursos humanos, para ut i l ização de 100% para pagamento de recursos 
humanos, a Presidente expõe que este conselho não quer jamais prejudicar 
nenhuma inst ituição e entende a cr ise que todas estão passando bem como o 
próprio município,  sugere que seja encaminhado ao jur ídico da SEDS e a 
Procurador ia Geral o pedido de readequação da ABRACE solicitando um parecer 
jur ídico quanto a possibi l idade ou não da  readequação sol ic i tada, tendo em vista 
os critér ios estabelecidos em Edital para apreciação deste Conselho.  Sugere 
ainda, devido ao f inal do mandato dessa gestão, que se coloque em votação o 
pedido com a ressalva que esses dois órgãos  of icial ize o COMDICAU que não há 
nenhum quesito legal que venha prejudicar tanto o conselho quanto a ABRACE. 
Após expl icações foi aprovada a sugestão de encaminhamento para o jur ídico e 
para a Procurador ia e ainda aprovada a readequação desde que não haja nenhum 
prejuízo legal para o COMDICAU e a ABRAC, f icando def inido que o COMDICAU 
encaminhará a SEDS a sol ic itação do parecer jur ídico. I tem 6 e 7 –  Revisão do 
Plano de Ação de 2016e Elaboração do Plano de Ação para o ano de 2017.  Os 
Planos foram apresentados pela Presidente e dentre ações para o ano de 2017 
está à elaboração de decreto que regulamenta o FUMDICAU, art icular com o 
execut ivo e legislat ivo a cr iação de polí t icas públ icas voltadas para a infância e 
juventude, reordenamento das comissões temáticas, avaliação/diagnóst ico das 
ações do COMDIAU, divulgação e disseminação de ações e informações referente 
a polít ica da cr iança e do adolescente, orçamento da polít ica dos conselheiros e 
do adolesente, formação continuada para os conselheiros tutelares e de direitos e 
inst ituições, acompanhamento da execução do diagnóstico, elaboração e 
publicação do edital   de chamamento públ ico do FUMDICAU. Após discussões o 
Plano de Ação para no ano de 2017  foi aprovado por unanimidade.  I tem 8 –  
Apresentação do Cronograma de Reuniões para o ano de 2017. A Presidente 
sugere a continuação das reuniões na 1ª quarta do mês às 14h com exceção das 
plenár ia onde coincidem com feriados.   Tal sugestão foi aprovada por 
unanimidade. I tem informes: Denuncia referente ao Conselho Tutelar a 
denunciante  Eliana sol ic ita uma ver if icação do COMDICAU diante do atendimento 
prestado a vossa pessoa bem como a invasão a sua casa por uma conselheira 
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tutelar. A Presidente informa a Senhor a El iana que o verif icação será feita pela 
nova gestão que tomará posse no dia 10/01/2017 e a mesma será convocada para 
maiores esclarecimentos. Ult imo informe sobre Saldo da conta do FUMDICAU – 
Conta: 200.000-8 é de R$ 226.687,72 (duzentos e vinte e seis mil e seiscentos e 
oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) 7.000 -9 é de R$ 6.026,70 (seis mil,  
vinte e seis reais e setenta centavos). Nada mais a ser tratado nesta a Presidente 
do COMDICAU, encerrou a reunião às 16:45, 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: .  


