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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 04/06/2014 

 

Aos quatro dias do mês de junho de 2014, às  14h:23min, 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.  Eleição Sociedade Civil ;  4.  Comissão de Negociação dos 

Convênios com as Creches Comunitárias e o Município de Uberaba; 5 – Denúncia 

Conselho Tutelar ( telefone);  6 – Informes: – Informações sobre o edital  do diagnostico, - 

Informações sobre a atualização da lei  do Conselho,  - Informações sobre as doações 

realizadas na nova conta, - Part icipação em Edital  da Fundação Itaú Social ,  - Manifesto 

do COMDICAU a respeito da entrada de crianças nos cinemas fora do l imite da censura, 

- Ofício elaborado para encaminhamento à  SEMEC ; 7 – Encerramento. A Presidente 

Michelle faz a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, just if ica a ausência 

dos conselheiros:  Arnaldo Luiz da Costa,  Ivone Aparecida vieira  da Silva e solici ta a 

inserção de dois pontos de pauta:  1º- Comissão de visi ta para o relatório de cumprimento 

de objeto das insti tuições;  2º- Readequação do plano de trabalho da insti tuição Amigos 

de Gaby (Projeto Cantinho).  Os dois pontos de pauta foram votados pelos conselheiros e  

aprovados por unanimidade. Foi l ida a ata da reunião anterior pela secretária executiva 

Verediana, e em seguida a conselheira Mariângela fez a lei tura da ata da reunião 

extraordinária,  tais ATAs foram aprovadas por unanimidade. Item 3: Eleição Sociedade 

Civil  – A Presidente Michelle faz a lei tura  da Resolução do COMDICAU Nº 003/2014, 

que trata da Eleição de Conselheiros Não governamentais e explicou o procedimento para 

a referida eleição. Em relação ao Representante dos Sindicatos dos Trabalhadores:  Só foi 

indicado o Sr.  Otoni Alberto do Nascimento Júnior (SINTIBREF) que foi  elei to como 

ti tular e posteriormente será fei to uma nova eleição para suplente desta representação; 2- 

Representante das Entidades Empresariais:  Foi indicada a Srª Maria Paula Mendes S. C. 

Carvalho (ACIU) e Sr ª  Sueli  Maria Caetano (CDL). As representantes não compareceram 

na plenária para que pudessem tomar posse. Sendo assim, o conselheiro Sr.  José Neto 

solici ta que fizesse novo edital  para esta representação, pois  se as mesmas não 

compareceram para a  eleição e posse elas  também não participarão das plenárias;  3- 

Representante Suplente das Entidades de Atendimento na forma de Abrigo: Foi indicada 

somente a  Sr ª Iara Nascimento Pereira (Casas Lares Vida Viva) para a suplência desta 
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representação, a qual foi  eleita; 4- Representante Suplente de Entidades de Atendimento 

a Crianças e Adolescentes de 07 a 17 anos:  Foi indicada a Srª Lil ia Crist ina Coelho 

( Insti tuto Agronell i)  e Srª Lídia Rezende Afonso (SUPAM). As indicadas discutiram 

sobre o pleito e entraram em acordo onde a Sr ª Lil ia Crist ina Coelho seria a suplente  

deste segmento, pelo fato da Srª Lídia Rezende Afonso não estar preparada para assumir  

esta suplência;  5- Representante de Entidades de Atendimento a Crianças com 

Deficiência:  Foi indicado a Sr ª Shirley Pereira Dias (APAE) e a Sr ª Ercileide Laurinda 

da Silva (ADEFU), como compareceu somente a Srª Shirley, esta f icou como ti tular e 

será feito novo edital  para suplente. A Presidente Michelle informa que foi  preenchida 

em partes a vacância do conselho e parabeniza os novos conselheiros,  e solici ta que os 

conselheiros compareçam nas plenárias.  Informa ainda que, será fei to o decreto 

retroativo na 4ª feira da posse dos mesmos e posteriormente o Prefeito virá dar posse. 

Será fei to novo edital  para suplentes  das representações dos sindicatos dos 

trabalhadores,  das entidades de atendimento à criança com deficiência,  pastoral  da 

criança e direitos humanos que não estão comparecendo. Seguindo com a Pauta - Item 

4:Comissão de Negociação dos Convênios com as  Creches Comunitárias e o Município 

de Uberaba – A conselheira Ana Cláudia informa que já estão sendo assinados os 

convênios com as creches. A conselheira Mariângela questiona se alguma creche já  

assinou o convênio. A conselheira Ana Cláudia, que também é conselheira do Conselho 

Municipal  de Educação, informa que se as insti tuições estiverem com alguma pendência 

no conselho de educação não tem como assinar o convênio, informa ainda que o conselho 

de educação deu um prazo de 30 dias para que as  Insti tuições possam regularizar as 

pendências com o referido conselho, para que possam assinar o convênio. Com isso 

houve vários questionamentos por parte das  insti tuições presentes,  e f icou deliberado que 

o COMDICAU irá marcar uma reunião com a Secretaria de Educação para sanar as 

duvidas pendentes em relação aos convênios com as  creches.  As representantes que 

participarão da reunião serão: Mariângela ,  Ana Cláudia, Irma, Claricinda, Augusta e 

Catarina. Item 5: Denúncia Conselho Tutelar ( telefone) – A Presidente Michelle informa 

que não irá fazer a  lei tura da denúncia e questiona se pode permanecer a  mesma 

comissão que já está averiguando outra denúncia do Conselho Tutelar.  Os conselheiros 

fizeram a votação e foi  aprovado por unanimidade. A conselheira  tutelar Isabel solici ta 

uma inserção de pauta que também foi  votado e aprovado por unanimidade pelos 

conselheiros.  Item 6: Informes: – Informações sobre o edital  do diagnostico: Será 
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agendada uma nova reunião com o assessor jurídico para formatação do edital;  - 

Informações sobre a  a tualização da lei  do Conselho: Está na Secretaria da Fazenda para 

ser encaminhado a  Camará Municipal;  Informações sobre as doações realizadas na nova 

conta:  Foi enviado um ofício para a Receita Federal  (Of 041) onde solici ta a quantidade 

das pessoas que contribuíram, valores e prazos que serão destinados;  Part icipação em 

Edital  da Fundação Itaú Social:  A conselheira Mariângela informa que precisa de uma 

comissão para estudar o edital ,  f icou def inido que seria as Comissões de Polí t icas 

Públicas e Finanças, a reunião ficou agendada para 6ª feira (13/06/2014) às 09:00 na 

Casa dos Conselhos;  Manifesto do COMDICAU a respeito da entrada de crianças  nos 

cinemas fora do l imite da censura:  A conselheira Mariângela diz que há meses vem 

observando que os cinemas do shopping estão l iberando as crianças para assist irem 

fi lmes fora do l imite de censura e  ela quer que seja feita uma autuação. A Presidente  

Michelle sugere que o COMDICAU faça um ofício ao cinema pedindo providências,  e 

caso persista,  o COMDICAU então informará ao Juizado para uma fiscalização. As 

conselheiras Mariângela e Claricinda irão formalizar o ofício; Ofício elaborado para 

encaminhamento à SEMEC: O ofício já foi  enviado e está aguardando resposta. Comissão 

de visi ta para o relatório de cumprimento de objeto das insti tuições:  Os conselheiros 

serão indicados a partir  da solicitação das insti tuições. A Presidente Michelle informa 

que serão disponibil izados transportes para os conselheiros i rem fazer as visi tas;  

Readequação do plano de trabalho da insti tuição Amigos de Gaby (Projeto Cantinho):  A 

representante da insti tuição Sra Olímpia solici ta a al teração de um item listado no plano 

de trabalho (10 mesas plást icas desmontáveis)  que não é encontrado mais no mercado 

pelo valor mencionado no plano de trabalho de R$ 55,57 (cinqüenta e cinco reais e 

cinqüenta e sete centavos)  cada, sendo assim será adquirido somente 07 mesas plásticas 

desmontáveis no valor de R$ 74,90 (setenta  e nove reais e noventa centavos) cada. Os 

conselheiros aprovaram por unanimidade; A conselheira tutelar Isabel informa que o 

aparelho celular do conselho que fica nos plantões, é muito antigo e que em 

determinados bairros elas não conseguem usá-lo, e disse que já foi  enviado um ofício 

para a SEDS, mas não obteve resposta.  Também informa que a máquina de xerox será 

ret irada do conselho tutelar e que elas não podem ficar sem a máquina de xerox pela 

demanda de trabalho. A Presidente Michelle explica que outra empresa ganhou a 

l ici tação, mas que será colocada outra máquina. Foi solici tado também a visi ta na Casa 

Lóide e Eunice que ficou agendada para 3ª feira (10/06/2014) às 14:00hs. A vista será 
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realizada pelas conselheiras Vanessa Saud, Ivone,  Michelle,  Mariângela e pelas 

Conselheiras Tutelares.  O saldo atual da conta do FUMDICAU é de: R$ 424.700,17 (quatrocentos e 

vinte quatro mil setecentos reais e dezessete centavos).Nada mais a ser tratado nesta a Presidente 

do COMDICAU Michelle Carvalho Santos , encerrou a reunião às 16h:02min, sendo que 

essa ata foi  redigida por mim, Vanessa Ribeiro Mota, 1º  Secretária do COMDICAU, e 

será l ida e aprovadapelos conselheiros presentes:  Claricinda Regina Massa Borges, 

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

Maria R. Naves, Maria das Graças Pereira Machado, Maria Helena Carvalho Louzada de 

Lima, Mariangela Terra Branco Camargos,  Jose Antonio Neto, Vanessa Saud Borges, 

Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Atua Leocádio, Michelle Carvalho Santos, 

Claudia Crist ina Silva, Ana Cláudia Caetano Barbosa,  Elisangela Oliveira Pereira,  Maria 

das Graças Caetano Si lva.   


