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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 02/04/2014 
 

Aos dois  dias do mês de abril  de 2014,  às 14h:30min,  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 de atas anteriores;  3.  Pedido de Inscrição das insti tuições:  DEFRAF – Insti tuto 

Academia de Desenvolvimento Social ,  Insti tuto Municipal  Anti -Drogas “Isabel 

Aparecida do Nascimento e  Associação Sementinha do Amor; 4.  Eleição Não 

Governamental  (Formar Comissão para elaboração do edital);  5 – Elaboração do Edital 

de Bens – (marcar reunião da comissão);  6 – Informes: 2º  Congresso Regional de Poli t ica 

de Assistência Social  de Uberaba”;  7 – Encerramento. A Presidente Michele Carvalho 

Santos, fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e justif icou a ausência 

dos Conselheiros:  Vanessa Saud Borges, El iane da Rocha Atua Leocadio, Sandra Maria  

Rosa, Maria das  Graças Caetano Silva, Clar icinda Massa Borges,  Vanessa Ribeiro Mota, 

Maria das Graças Pereira Machado, Ivone Aparecida Vieira da Silva, Márcia Helena 

Carvalho Louzada de Lima. Seguindo com a pauta a Presidente solicitou a lei tura da 

ATA do dia  12/03/2014 e 19/03/2014, que após l ida foi  aprovada por unanimidade. Item 

2 – Pedidos de Inscrições:  A Presidente informa que o Inst i tuto de Academia de 

Desenvolvimento Social  solici tou a supressão do pedido de inscrição, pois o insti tuto 

está em processo de regulamentação das documentações. Após explicações o pedido de 

inscrição do Insti tuto de Academia de Desenvolvimento Social  – DEGRAF foi  cancelado 

da pauta.  Pedido de inscrição do Insti tuto Municipal  Anti-drogas “Isabel Aparecida do 

Nascimento” – A coordenadora Marta de Oliveira explica que a insti tuição e para o 

acolhimento insti tucional de adolescentes  do sexo feminino  de 12 a 18 anos com 

determinação judicial como medida de proteção em decorrente de alguma si tuação de 

risco e violação de direitos.  Hoje a Casa possui psicóloga, educador, assistente social  e 

está com 16 internas e  às mesmas participam de atividades externas conforme determina 

o Estatuto da Criança e do Adolescente.  A Coordenadora explica ainda que já esteve 

como Presidente da Casa mas devido ao fato de ser servidora pública renunciou ao cargo 

e hoje está como coordenadora. A conselheira Claudia explica que o Insti tuto possui 3 

casas com demandas diferentes sendo: 1º  casa atende mulheres adultas em situação de 

dependência química, 2º  atende adolescentes do sexo feminino também em situação de 
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dependência química e a 3º  casa conforme informado pela  coordenadora é para 

adolescentes do sexo feminino em medida de proteção. Explica ainda que a gestão da 

casa, anteriormente denominada Casa Loide e Eunice eram do Colégio José Ferreira,  mas 

em maio de 2013 o Senhor Danival informou ao município que não poderia mais 

continuar com a referida insti tuição, neste sentido o Governo Municipal  atendendo a 

solici tação da Promotoria da Infância e Juventude entrou em contato com a coordenação 

do IMAD pela vasta experiência onde prontamente foram atendidos. A Vice Presidente 

Mariangela explica que analisou a  documentação onde constatou faltar  alguns 

documentos e ainda que a coordenadora assina como presidente e o estatuto está em 

nome de outra insti tuição. Mariângela diz que sabe da necessidade, mas acredita que a  

responsabil idade é grande e não podemos brincar de fazer polí t ica,  sendo assim não se 

sente apta a votar.  A conselheira Claudia diz ser  questão pessoal ,  e que as insti tuições 

não estão erradas em atender uma solici tação jurídica. A Vice Presidente Mariângela 

esclarece que seu compromisso é com a garantia dos direi tos da criança e do adolescente. 

A Presidente Michel le Carvalho explica que quando o pedido de inscrição foi 

encaminhado ao COMDICAU em meados de novembro a  atual  coordenadora ainda era  

Presidente conforme relatado pela mesma, e  foi  erro do COMDICAU que somente agora 

o pedido esteja em pauta, sendo assim sugere que a  documentação do Insti tuto seja 

encaminhada para Secretaria de Desenvolvimento Social  para analise jurídica devendo 

retornar na próxima plenária.  Após discussão a sugestão foi  aprovada por unanimidade.  

Seguindo com os pedido de inscrição da Associação Sementinha do Amor, a Presidente 

informa que a documentação foi  analisada pela vice-presidente  ficando a mesma de 

realizar visi ta técnica visto que a visi ta social  foi  realizada pela Assistente Social  da 

SEDS com parecer favorável.  Explica que devido a  não realização da visi ta técnica e não 

podendo a insti tuição ficar prejudica decidiu colocar em pauta a solici tação e caso seja 

de comum acordo a cert if icação seja por 120 até a realização da visi ta.  A coordenadora 

Luciana informa que a  associação funciona a  mais de 10 anos,  atende também crianças  e 

adolescente desenvolvendo atividades de artes e artes circenses. Possui salas de 

multimídia com nove computadores e telão. O conselheiro Ail ton pergunta quantos 

adolescentes são atendidos, Luciana informa que hoje a associação atende 25 

adolescentes e está localizada a Rua Tenente Wenceslau no Bairro Abadia. A vice 

presidente Mariangela  explica que fez a analise documental  e realmente ficou de realizar 

a visi ta,  mas não foi  possível ,  já fez sugestões pessoalmente a coordenadora.  Após 
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explicações o Pedido de Inscrição da Associação Sementinha do Amor foi  aprovado com 

cert if icação de 120 dias.  Seguindo com a Pauta a Presidente Michelle explica que devido 

a vacância nos segmentos da sociedade civil  é necessário formar uma comissão para 

elaboração do Edital  para Eleição Não Governamental .  A comissão foi  formada com os 

conselheiros Michelle,  Mariangela,  Amelia e Ailton, a reunião foi  marcada para o dia 

08/04/2014 às 09h na Casa dos Conselhos. Item 5 – Elaboração do Edital  de Bens – como 

a reunião da comissão de bens não aconteceu no mês de março foi  colocado o i tem 

novamente em pauta para marcamos nova reunião e elaboração do edital  em questão, a 

comissão é formada pelos conselheiros:  José Neto, José Severino, Claudia Crist ina e 

Augusta.  Após explicações foi  marcada nova reunião para o dia 10/04/2014 às 09h na 

Casa dos Conselhos. Item 6 – Informes: Foi  informado pela Presidente que a Prefeitura 

Municipal  de Uberaba junto com o Conselho Municipal  de Assistência Social  e a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social  estão realizando o 2º Congresso Regional  

de Polí t ica de Assistência Social  nos dias 05 e 06 de junho de 2014 onde a abertura será 

no dia 05/06 no Cine Teatro Vera Cruz e no dia 06 na Universidade de Uberaba. A 

Presidente informa ainda que foi  publicado em novembro de 2013 o Informativo do 

COMDICAU com o nome das insti tuições que receberão os recursos do FUMDICAU, mas 

será necessário uma nova publicação pois houve erro de digitação onde o nome da 

Creche Teresa Hipoli ta foi  ci tado duas vezes, e também será excluído do informativo a 

Casa da Acolhida devido ao fato da mesma ter encerrado suas at ividades,  sendo assim 

somente 39 insti tuições receberão o recurso. A vice-presidente Mariangela informa que 

no dia 10/04/2014 das 08 Às 11hs acontecerá no auditório da FIEMG o seminário 

“Tributo a Cidadania” em parceria com a Receita Federal  e a  FIEMG. O seminário 

explicará sobre a destinação do Imposto de Renda devido ao Fundo Municipal  da Criança 

e do Adolescente.  O conselheiro Ailton esclarece que foi  criado o Fundo da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo e todo recursos arrecado pela Secretaria será 

direcionado para esse Fundo neste sentido não é necessário agendar a reunião com o 

Secretário conforme sugerido em plenária anterior.  A Presidente informa que o conselho 

recebeu um oficio do Insti tuto de Cegos do Brasil  Central  que trata sobre o abrigamento 

de um adolescente com deficiência visual  na Casa Isabel Aparecida do Nascimento. A 

adolescente foi  abrigada por determinação judicial  mas o ICBC entende que a Casa não 

está apta a receber essa criança e solicita junto ao COMDICAU apoio necessário neste 

caso. Foi informado pela presidente que o COMDICAU não pode intervir  diretamente na 
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decisão judicial  que so pode ser  revista pelo próprio juiz da comarca. Após discussão foi 

sugerido que o COMDICAU oficial ize o Juizado no sentido de solicitar  providencias no 

sentido de minimizar o abrigamento da adolescente em questão. A Secretária Executiva 

Verediana, a pedido da Coordenação da Casa dos Conselhos, informa que a Casa atende 

todos os conselhos de polí t ica publica bem como associação e  movimentos sociais.  Não é 

exclusiva do COMDICAU ou do CMAS e para uti l izar as salas de reuniões bem com o 

Anfiteatro é necessário agendar com a recepção, informado o dia,  o horário e a Pauta da 

reunião, o telefone da Casa é 3312-7118 e está a disposição de todos. A Presidente 

esclarece que essa informação será repassada a todos os conselhos que uti l izam o espaço. 

Foi informado ainda o Saldo da Conta do FUMDICAU no valor de: R$ 783.227,66 (setecentos e oitenta e 

três mil duzentos e vinte sete reais e sessenta e seis centavos). Nada mais  a ser tratado nesta a 

Presidente do COMDICAU Michelle Carvalho Santos, encerrou a  reunião às 15h:40min, 

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:  Maria 

Catarina Souto, Jacilane de Barros Ribeiro, Augusta Maria Alves Carlos,  Amelia Maria 

R. Naves, Mariangela Terra Branco Camargos, Ir .  Deuselina Pereira Lima, Valadir 

Pereira,  Ail ton Aleixo de Almeida, Maria Eugênia Gonzaga Lopes, Michelle Carvalho 

Santos, Claudia Crist ina da Silva, Ana Cláudia Caetano Barbosa, Arnaldo Luiz da Costa 

Filho, Elisangela Olívia Pereira.  


