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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 03/09/2014 

 

Aos três dias do mês de setembro de 2014, às 14h:30min, na sala de reuniões do 

Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do 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.  

Readequação do Plano de Trabalho –  Edital  014 CREAS: Casa do Adolescente  

Guadalupe; 4 –  Informes: –  Edital  CONANDA; - Denúncia/Conselho Tutelar –  Retorno 

da Comissão;  - Informações sobre o FUMDICAU –  Secretaria de Direitos Humanos ;  - 

Retorno da reunião com o jurídico/ SEDS sobre o Edital  de Diagnóstico ;  - Ofício Lar da 

Caridade; - Ofício CRIJE;  5 –  Encerramento. Justif icaram a ausência os conselheiros:  

Claricinda Regina Massa Borges,  Jacilane de Barros Ribeiro, Otoni Alberto do 

Nascimento Junior,  Maria Aparecida Ferreira,  Luciano Carvalho Mariano Junior.  A 

Presidente Michelle faz a  abertura da reunião agradecendo a presença de todos  e 

solicitou a lei tura da Ata da reunião anterior,  que após  l ida pela Secretária Executiva do 

COMDICAU foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Item 3: Readequação do 

Plano de Trabalho –  Edital  014 CREAS: Casa do Adolescente Guadalupe –  O Convenio 

já estava pronto e assinado pelo Prefeito Municipal ,  no entanto quando foi  encaminhado 

para a Secretaria da Fazenda para ser feito o pagamento, foi  detectado que  o período de 

execução do plano estava errado. O período que constava era até Dezembro, e o  convênio 

com o estado é até  Novembro.  O valor também foi al terado,  pois antes seria de 7 (sete)  

meses com um valor de repasse de R$ 42.000,00  (quarenta e dois mil  reais)  e por ter sido 

alterado o período para 3 (três) meses o valor de repasse passou para R$ 18.000,00  

(dezoito mil  reais) .  Após esclarecimentos  a readequação do Plano de trabalho foi 

aprovada por unanimidade. Item 4: Informes: - Edital  CONANDA –  Edital  de Chamada 

Pública nº 12/2014 (CONANDA/SDH/PR) –  Visa a seleção de projetos voltados à 

execução de programas no seu âmbito de competência, a serem financiados com recursos 

da União, em conformidade  com os termos do decreto nº 6.179 de 25/07/2007, onde 

convoca as  Insti tuições Privadas sem Fins Lu crativos para apresentarem projetos que se 

coadunem aos programas e às ações desta  secretaria.  O prazo para apresentação das 

propostas é de 27/08/14 à 23/09/2014; Seguindo com os informes - Denúncia/Conselho 

Tutelar –  Retorno da Comissão: A comissão reuniu  novamente com a denunciante e com 



 
 

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

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

 

as conselheiras tutelares envolvidas , foi  apurada a si tuação pelo COMDICAU e feito uma 

advertência verbal às conselheiras tutelares.  Ficou deliberado pela  comissão uma reunião 

com as conselheiras tutelares no dia 10/09/20 14 às 09:00h na sede do Conselho Tutelar 

para definir  como será a conduta daqui  para frente em relação ao atendimento das 

conselheiras ,  bem como as denuncias recebidas neste conselho. Será uma forma também 

de maior aproximação do COMDICAU com o Conselho Tu telar;  Outro informe é sobre o 

FUMDICAU –  Secretaria de Direitos Humanos: Não será necessário recadastrar  o 

FUMDICAU junto a Secretaria de Direitos Humanos , pois a sua si tuação do Fundo está 

regular izada através do CNPJ nº 19.073.304/0001-07 e possui conta  bancária própria 

(Banco do Brasil ,  Agência:  0015-9, CC: 200000-8);  Informe sobre o  Retorno da reunião 

com o jurídico da SEDS sobre o Edital  de Diagnóstico : A reunião foi  para esclarecer 

sobre que t ipo de empresas poderão participar da seleção.  Foi  informa do pelo Advogado 

da SEDS Dr. Maurício que Insti tuições públicas e privadas sem fins lucrativos poderão 

participar da seleção. Será feito um edital  de chamada pública para as insti tuições. Após 

assinatura do contrato a empresa terá seis meses para executar o projeto e o pagamento 

da Insti tuição será feito somente no final  do contrato. Os conselheiros não aceitaram a 

proposta e ficou definido que seria montada uma comissão para retornar a SEDS e 

conversar novamente com o advogado. A comissão foi  formada pelos  conselheiros 

Vanessa Mota, Mariângela, Michelle e José Severino. A Presidente sugere que essa 

comissão tenha legit imidade para analisar  todos os  fatos  e possa após analise encaminhar 

o edital  para publicação . Tal sugestão foi  aprovada por  unanimidade; Continuando com 

os informes - Ofício Lar da Caridade: A insti tuição comunica o encerramento de suas 

atividades do projeto casas lares,  por dificuldades econômicas. A Casa Lar atualmente 

funcionava em regime de acolhimento integral  com 08 crianças/adolescentes , sendo 05 

do sexo masculino e 03 do sexo feminino . É informado ainda que a insti tuição 

encaminhou ofício ao Juiz da Vara da Infância e  Juventude  e para Secretaria de 

Desenvolvimento Social  para que sejam tomadas as medidas cabíveis;  - Ofício da 

Coordenadoria Regional da Infância e Juventude - CRIJE: A CRIJE solicita no prazo de 

30 (trinta) dias informações sobre a Casa Lar Projeto Libertação se está regularmente 

inscri ta no COMDICAU e em caso posit ivo que seja encaminhado cópia da inscrição.  É 

solicitado ainda caso haja ou não inscrição,  visi ta de verificação da regularidade do 

serviço prestado, vis to que a casa está em pleno funcionamento com adolescentes 

acolhidos. Ficou definido que a  visi ta será feita por uma comissão composta pelas 
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conselheiras Ana Cláudia, Augusta Carlos , Michelle e Vanessa Mota . A visi ta foi  

marcada para o dia 18/09/14 às 09:00hs;  Inserção de um ponto de pauta :  Roda de 

Conversa:  Foi solicitado  pela Vice-Presidente Mariângela a  elaboração de uma  resolução 

para dar legit imidade ao sistema. O saldo atual da conta do FUMDICAU, conta nº: 7000-9 é de: R$ 

425.688,89 (quatrocentos e vinte cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) e na 

conta 200.000-8 é de: R$ 30.733,08 (Trinta mil setecentos e trinta e três reais e oito centavos). Nada mais  

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

reunião às 15h:50min,  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, Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Leocádio, Magali  de Fátima 

Oliveira Coelho,  Michelle Carvalho Santos, Ana Claudia Caetano Barbosa, Arnaldo Luiz 

da Costa Filho, Elisangela Olívia Pereira,  Jose Severino Rosa Maria das Graças Caetano 

Silva, Maria Catarina Souto, Lil ia Crist ina Coelho, Augusta Maria Alves Carlos, Vanessa 

Ribeiro Mota, Amelia Maria R. Naves, Marcia Helena Carvalho Louzada de Lima, 

Shirley Pereira Dias, Mariangela Terra Branco Camargos, Ir .  Deusel ina Pereira Lima.   


