
 
 

COMDICAU – Rua Artur Machado Nº. 553 - Casa dos Conselhos 
Uberaba MG – (34) 3332.3737 – –comdicau@uberabadigital.com.br 

 

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 02/07/2014 
 

Aos dois dias do mês de julho de 2014, 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 da ata anterior;  3.  Apresentação e apreciação do edital  de bens; 4.  Pedido de 

Inscrição: - IMAD – Dona Isabel Aparecida do Nascimento (parecer jurídico/SEDS); 5 – 

Readequação de plano de Trabalho: - Inst i tuto dos Cegos e ADEFU; 6 – Informes: – 

Eventos com adolescentes realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social;  -  

Informações da Receita Federal  (Ofício 71/2014 – COMDICAU); - Edital  FUMDICAU; -  

Edital  Itaú Social;  - Visi ta a Casa Lóide e Eunice (Comissão/Conselho Tutelar);  7 – 

Encerramento. Justif icaram a ausência os conselheiros:  Maria das Graças Pereira 

Machado, Ailton Aleixo de Almeida,  Márcia Helena Carvalho Louzada de Lima, Sandra 

Maria Rosa, Eliane da Rocha Atua Leocádio, Maria das Graças Caetano Silva, José 

Ferreira dos Santos e Débora Pegorari .  A Presidente Michelle faz a abertura da reunião 

agradecendo a presença de todos e solicita a inserção de dois pontos de pauta:  1- Retorno 

sobre a reunião da Secretaria de Educação 2- Retorno das denúncias do Conselho 

Tutelar.  Os dois pontos de pauta foram votados pelos conselheiros e aprovados por 

unanimidade. Foi l ida a ata da reunião anterior pelo conselheiro Arnaldo e a mesma foi  

aprovada por unanimidade.Item 3: Apresentação e apreciação do edital  de bens – A 

conselheira Cláudia fez a apresentação do edital  de bens, como foi  elaborado e como 

serão doados os bens para as insti tuições. A Presidente Michelle questiona se os 

conselheiros querem fazer alguma consideração em relação ao edital .  Os conselheiros 

aprovam por unanimidade e será enviado à Prefeitura para ser publicado no Porta Voz. 

Item 4:Pedido de Inscrição: IMAD – Dona Isabel  Aparecida do Nascimento (parecer 

jurídico/SEDS) – A Presidente Michelle faz a lei tura do parecer da SEDS, onde a 

assessoria sugere que dil igências sejam realizadas com a finalidade do atendimento as 

observações expostas  no documento, apontando que, a part ir  dos documentos 

apresentados não existem elementos suficientes para deferimento.  A Presidente informa 

que já foi  feita a dil igência e foi  constado que as regularidades na insti tuição. Logo após 

as explicações o pedido de inscrição foi  votado e aprovado por unanimidade pelos 

conselheiros.Item 5: Readequação de plano de Trabalho: - Insti tuto dos Cegos e ADEFU 

– As insti tuições solici taram readequação no plano de trabalho nos i tens que 
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especificaram em plano anterior.  A ADEFU informa que já foi prestado conta deste 

recurso antes mesmo de passar na plenária a adequação destes i tens e inclusive a SEDS 

já deu o relatório de cumprimento de objeto. A presidente considera que apesar do 

dinheiro já ter  sido gasto, entende que as insti tuições não agiram de ma fé e que não 

podem ser prejudicadas, no entanto adverte que por várias vezes  já foi esclarecido em 

plenária sobre essas considerações, que a  insti tuição não pode gastar recurso sem a 

aprovação do Plano de Trabalho em plenária,  e que inclusive realizamos uma plenária 

extraordinária apenas para readequações de planos de trabalho. Considera ainda o 

conselho é parceiro das insti tuições, porem não podem fazer aprovações frente a essas 

si tuações, sabendo que todas as insti tuições já sabem de toda a tramitação para prestação 

de contas.  Mesmo assim, os planos passaram por votação entendendo que as insti tuições 

não agiram de má fé.  Os conselheiros votaram separadamente e a readequação do 

Insti tuto dos Cegos foi  aprovada por unanimidade, a ADEFU foi aprovada com uma 

abstenção da conselheira Marli .  A conselheira Cláudia pede para constar em ata que nos 

próximos editais não serão aprovados em plenária readequação de planos depois que o 

dinheiro já t iver sido gasto.  Item 6: Informes: Eventos com adolescentes realizados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social  –Foi realizada uma reunião com os jovens e a 

SEDS e será fei to um projeto para esses jovens;Informações da Receita Federal  (Ofício 

71/2014 – COMDICAU) – O Delegado Adjunto da Receita Federal  Sr.  Sizenando Ferreira 

de Oliveira informa que repassou o questionamento para a coordenação em Brasíl ia e a 

expectativa é conseguir fazer o repasse até o final  do próximo mês;Edital  FUMDICAU – 

Prorrogado em função do período elei toral;Edital  Itaú Social  –Não foi  apresentado o 

edital  porque não temos tempo hábil  para apresentar o mesmo; Visita a Casa Lóide e 

Eunice (Comissão/Conselho Tutelar)  – Foi realizada a visi ta e não t inha nenhuma criança 

e adolescente abrigada na Insti tuição, conforme foi  solici tado pelo judiciário. Em relação 

ao ofício a ser encaminhado aos cinemas ficou definido que a conselheira Mariângela irá 

pesquisar mais sobre o assunto.  Quanto ao edital  de diagnóstico somente insti tuições 

públicas poderão se candidatar ao edital  que será publicado. Será agendado uma nova 

reunião com os conselheiros José Severino, Mariângela e Michelle para discutirem sobre 

o edital .  As conselheiras Claricinda, Michelle e Irma part iciparam de uma reunião com a 

Secretária de Educação Silvana Elias e foi  informado que somente quatro insti tuições 

que não assinaram o convênio. A comissão que analisou as denúncias do conselho tutelar 

e constataram que o conselho não tem habil idade para tratar a denúncia, por  se tratar 
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demanda que apenas pode ser revista pelo Judiciário, e assim as orientações foram 

repassadas e o fei to foi  arquivado.  Nada mais a ser tratado nesta a Presidente do 

COMDICAU Michelle Carvalho Santos, encerrou a reunião às 16h:08min, sendo que essa 

ata foi  redigida por  mim, Vanessa Ribeiro Mota, 1ª Secretária do COMDICAU, e  será 

l ida e aprovada pelos  conselheiros presentes:  Vanessa Saud Borges, Michelle Carvalho 

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

Filho, Elisangela O. Pereira,  José Severino Rosa, Claricinda Regina Massa Borges,  

Jacilane de Barros Ribeiro, Vanessa Ribeiro Mota, Maria Aparecida Ferreira,  Shirley 

Pereira Dias,  Ivone Aparecida Vieira da Silva,  Iara Nascimento Pereira,  Mariangela 

Terra Branco Camargo, Ir .  Deuselina Pereira Lima e José Antonio Neto.  


