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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 01/10/2014 
 

Ao primeiro dia do mês de outubro de 2014, às 14:21min, na sala de reuniões do 

Conselho Municipal  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 da ata anterior;  3.  Formar comissão de visi ta para 

inscrições e renovações de inscrição ; 4.Informes: Conferência dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, Extrato Banco do Brasil ,  Visita Beira da Estrada, Retorno da Visita 

Casa Lar –  Projeto Libertação, Questionário de Pesquisa sobre os CMDCA, Questionário 

do Movimento Nacional Pró -Convivência Familiar e Comunitá ria;  7 –  Encerramento. 

Justificaram a ausência os conselheiros:  Otoni Alberto do Nascimento Junior,  Maria 

Aparecida Ferreira,  Arnaldo Luiz da Costa Filho, Ana Cláudia Caetano Barbosa, 

Elisangela Olívia Pereira,  Maria das Graças Caetano Silva . A Presidente Michelle faz a 

abertura da reunião agradecendo a presença de todos e  solicita a inserção de um ponto de  

pauta que trata da readequação do Plano de Trabalho da Casa do Adolescente Guadalupe 

referente ao recurso financeiro da CEMIG. A inserção foi  aprovada por unanimidade. A 

Presidente dá às boas-vindas a nova conselheira Fernanda Beatriz Silva Pereira  –  

representante t i tular da Procuradoria Geral .  Após apresentação foi  l ida a ATA do mês de 

setembro e aprovada por unanimidade. Seguindo com a Pauta i tem 3: A Presidente 

informa que é preciso formar uma comissão para avaliar e atender as solicitações de 

pedido de inscrição e  renovação da cert if icação neste Conselho,  encontra-se pendente 

dois pedidos de inscrição e dois pedidos de renovação.  Após explicações as co missões 

foram compostas da seguinte forma: Pedido de Inscrição Lar Espiri ta e Sanatório 

Espíri ta conselheiros  responsáveis:  Jacilane e José Neto, pedido de renovação do 

Hospital  da Criança e Insti tuto de Cegos do Brasil  Central  conselheiras Márcia Helena e  

Iara Nascimento Pereira.  A presidente sugeriu ainda que os pedidos de 

inscrição/renovação entregue na sede do COMDICAU sejam levados para plenária e nela 

seja composta uma comissão responsável por aqueles pedidos. Tal sugestão foi  aprovada 

por unanimidade. Conforme inserção no início da Plenária a Casa do Adolescente 

Guadalupe solicita a readequação do Plano de Trabalho referente ao Edital  da CEMIG. A 

Coordenadora Fabiana explica que devido algumas modificações no quadro de 

funcionários na Guadalupe, não foi  solici tado à readequação anteriormente,  e por isso 

vem solicitar a readequação informado que não houve modificação na natureza do objeto, 
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o valor gasto será o mesmo deliberado no Edital  da CEMIG R$ 7.056,00 apenas será 

desenvolvimento em menor tempo, ou seja,  quatro meses a partir  da l iberação do recurso. 

O recurso será para pagamento de oficineiro, compra de material  de consumo para 

realização das oficinas e compra de um freezer.  Após explicações a readequação do 

Plano de Trabalho do Edital  da CEMIG foi  aprovada por unanimidade. Seguindo com a 

Pauta i tem informes:  A Presidente informa que o CONANDA convocou através de 

resolução a X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

conforme resolução as  conferências municipais acontecerão no  período de novembro de 

2014 a maio de 2015, por isso é necessário montar uma comissão responsável pela 

organização da Conferência Municipal .  Após explicações ficou deliberado que a 

comissão será composta na plenária de novembro onde deverá ter maior parti cipação de 

conselheiros. Próximo informe sobre o extrato da nova conta do FUMDICAU. A 

Presidente informa que o banco do Brasil  enviou o extrato da conta e o saldo em agosto 

estava em: R$ 30.709,82 (trinta mil  setecentos e nove reais e oitenta e dois centav os).  A 

Insti tuição Beira da Estrada solicitou visi ta de comprimento de objeto de recursos 

l iberado no ano de 2012, a  conselheira Shirlei  f icou responsável  de realizar  a visi ta no 

dia 07 de outubro de 2014 às 09h com a equipe da Secretaria de Desenvolviment o Social .  

A Presidente esclarece que, conforme informado na últ ima plenária a CRIJE –  

Coordenadoria da Infância e Juventude solicitou visi ta e confirmação da cert if icação da 

Casa Lar –  Projeto Libertação. A insti tuição não é inscri ta neste conselho. A comissão 

responsável realizou visi ta em 18/09/2014, orientou o Presidente da Casa Sr .  Dênis Silva 

Ribeiro as providências necessárias para inscrição . A casa está em funcionamento desde 

janeiro de 2014 e tem um projeto para trabalhar com 16 adolescentes do sexo  masculino 

e no dia da visi ta estava com 10 adolescentes. A Casa Lar  tem como mantenedora a  

Associação Projeto Libertação Recuperação e Reintegração de Vidas que no momento é  

conveniada com o município e recebe recursos financeiros direcionados ao atendime nto a 

Casa Lar. O responsável pela casa informou ainda que o contador está providenciando 

documentação especifica para Casa bem como novo CNPJ e até final  de outubro ocorrerá 

nova eleição e regularização na documentação e quando a documentação estiver pron ta 

será encaminhada ao conselho. Após explicações ficou deliberado que o conselho 

encaminhará o relatório a CRIJE e acompanhará a referida insti tuição com as orientações 

pertinentes para a regularização devidas. Outro informe é sobre o questionário de 

pesquisa enviado pela Secretaria de Direi tos  que trata da atualização dos dados do 



 
 

COMDICAU – Rua Artur Machado Nº. 553 - Casa dos Conselhos 

Uberaba MG – (34) 3332.3737 – –comdicau@uberabadigital.com.br 

 

CMDCA o mesmo foi  realizado em tempo hábil .   Questionário do Movimento Nacional 

Pró-Convivência Familiar e Comunitária.  A Presidente informa que o CEDCA 

encaminhou via e -mail  um questionário que tem objetivo de traçar o perfi l  das 

organizações e art icular a sociedade civil  estabelecendo sua interlocução junto aos 

Fóruns de Direitos da Criança e  Adolescentes e CMDCA. O questionário será 

encaminhado via e -mail  para as insti tuições inscri tas no COMDICAU que deverão 

preencher e reencaminhar ao conselho. Seguindo com os  informes acontecerá no dia 22 

de outubro de 2014 o 1º Seminário da Rede Socioassistencial  que discutirá sobre o 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescent e, a inscrição poderá ser feita 

pelo si te da UFTM ou no dia do evento. O Seminário acontecerá no Centro 

Administrativo da Prefeitura de Uberaba das 08 às 16h. A Vice –  Presidente enfatiza a  

importância dos conselheiros participarem deste seminário e da Rod a de Conversa que 

acontece toda a últ ima terça do mês em locais diferentes visto que o objetivo da roda é a 

Rede de Proteção e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Finalizando os 

informes oficio da Associação de Ensino Social  Profissionalizan te –  ESPRO que informa 

sobre o encerramento das atividades no município de Uberaba. A Presidente informa o 

saldo das contas em 30/09/2014: Conta:  7.009 está em: R$ 430.937,40 (quatrocentos e 

tr inta mil  novecentos e tr inta e sete reais e quarenta centavos) e da conta 200.000-8 em: 

R$ 62.710,28 (sessenta e dois mil  setecentos e dez reais e vinte e oito centavos).  Nada 

mais a ser  tratado nesta a Presidente do COMDICAU Michelle Carvalho Santos,  encerrou 

a reunião às  15:55min, sendo que essa ata  foi  redigida por  mim, Verediana Pereira de 

Freitas ,  Secretária Executiva do COMDICAU, e será l ida e  aprovada pelos conselheiros 

presentes:  Vanessa Saud Borges, Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Atua 

Leocádio, Fernanda Beatriz Silva Pereira,  Magali  de Fátima Olivei ra Coelho, Luciano 

Carvalho Mariano Junior,  Eude dos Santos Santana,  Claricinda Regina Massa Borges, 

Jacilane de Barros Ribeiro, Augusta Maria Alves Carlos, Vanessa Ribeiro Mota, Márcia 

Helena Carvalho Louzada de Lima, Shirley Pereira Dias, Iara Nascimento  Pereira ,  

Mariangela Terra Branco Camargos, Ir .  Deuselina Pereira Lima,  José Antônio Neto.  


