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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 05/11/2014 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de 2014, às 14h:15min, na sala de reuniões do Conselho da 

Criança e Adolescente de Uberaba–COMDICAU, situada 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 Avaliação de Bens; 4. Formar Comissão para realização da X Conferência 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 5. Pedido de Renovação de Inscrições: - Hospital das 

Crianças, - ICBC Instituto dos Cegos do Brasil Central; 6. Pedido de Inscrição: - Lar Espírita de 

Uberaba, - Sanatório Espírita; 7. Informes: – Denúncia do Conselho Tutelar;- Solicitações de 

Renovação de Inscrição – Instituto São José Operário; - Ofício nº 34/14 – Casa Lares Vida Viva; - 

Extratos Conta FUMDICAU; - Convite – Espetáculo de Dança 12 e 13/11/2014;8. Encerramento. 

Justificaram a ausência os conselheiros: Vanessa Saud Borges, Michelle Carvalho Santos, 

Augusta Maria Alves Carlos, Iara Nascimento Pereira. A Vice Presidente Mariângela faz a 

abertura da reunião agradecendo a presença de todos e informa que a Presidente Michelle 

infelizmente não poderá comparecer à reunião pois está participando de audiência na Promotoria 

da Infância e Juventude. Foi lida a ata da reunião anterior peloConselheiro Arnaldo e a mesma foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Foi solicitado a inserção de quatro 

pontos de pauta: - Repasse das verbas Brasil Carinhoso; Edital Fundo 2014; - Projetos Rede 

SESC; CEMIG/Verba (FUMDICAU), as inserções foram aprovadas por unanimidade.Seguindo 

com a Pauta - Item 3: Formar Comissão de Avaliação de Bens: A Vice Presidente Mariângela fala 

da importância da formação desta comissão para avaliar os bens que são encaminhados pela 

Vara da Infância para o Conselho, a comissão de bens foi formada pelos Conselheiros José Neto 

e Arnaldo. Item 4. Formar Comissão para realização da X Conferência dos Direitos da Criança e 

do Adolescente: A Vice Presidente informa que o CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente convocou através da Resolução nº: 166 a X Conferência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. O prazo para realização das conferências municipais é até maio de 

2015, e essa comissão ficará responsável por organizar/realizar a Conferência. A comissão foi 

formada pelas conselheiras Michelle, Magali, Ana Cláudia, Vanessa Mota, Jacilane e Mariângela e 

terá o apoio da Secretária Executiva Verediana. Item 5. Pedido de Renovação de Inscrições das 

Instituições Hospital da Criança e do Instituto de Cegos do Brasil Central, a Vice Presidente 

Mariangela informa que é necessário a presença de um representante das referidas instituições 

para apresentação dos pedidos em plenária: Hospital das Crianças: As conselheiras Márcia e Iara 
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fizeram a visita na Instituição e informaram que não houve nenhuma alteração. A diretoria será 

renovada em Novembro e posteriormente será encaminhado para o COMDICAU a documentação 

alterada. As conselheiras informaram que a Instituição está apta a renovar a inscrição, com isso, o 

pedido de renovação foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros; ICBC Instituto dos Cegos 

do Brasil Central: Como não tem nenhum representante da Instituição na plenária o pedido de 

renovação de inscrição não pode ser votado ficando para a próxima plenária a aprovação do 

mesmo. Item 6. Pedido de Inscrição: - Lar Espírita de Uberaba: Os conselheiros que estiveram na 

instituição realizando a visita foram José Neto e Jacilane, o Sr. Márcio representante do Lar 

Espírita de Uberaba faz uma explanação sobre a Instituição que hoje é uma creche atendendo 30 

crianças de ambos os sexos. Os conselheiros que fizeram a visita informam que a Creche está 

apta inscrever neste conselho, com isso, o pedido foi aprovado por unanimidade pelos 

conselheiros; - Sanatório Espírita: Sr. Márcio representante da Instituição informa que o Sanatório 

Espírita atende pacientes/adultos em crise, com permanência de 30 dias dentro da instituição em 

surto psicótico. Atualmente o Sanatório está com dois adolescentes que estão sendo atendidos 

pela instituição por medida judicial. Os conselheiros responsáveis pela visita informaram que a 

Instituição não está apta a inscrever neste conselho pois foi constato que a mesma é para 

tratamento de pacientes adultos e não para adolescentes ou crianças. Após explanações ficou 

decidido em plenária que seria montada uma comissão para discutir o atendimento de crianças e 

adolescentes pelo Sanatório Espírita de Uberaba. A comissão foi montada pelos conselheiros 

Otoni, Michelle, Mariângela e Vanessa Mota e também pelos dois conselheiros que realizaram a 

visita ou seja Jose Neto e Jacilane. Item 7. Informes: – Denúncia do Conselho Tutelar: A denúncia 

será encaminhada para a comissão analisar e na próxima plenária será apresentado aos 

conselheiros. A reunião ficou agendada para o dia 14/11/2014 às 09:00hs na Casa dos 

Conselhos, lembrando que a comissão é formada pelos conselheiros: Vanessa Saud, Jacilane, 

Michelle e José Neto.  Solicitação de Renovação de Inscrição: Mariangela informa que foi 

solicitado renovações de inscrições das seguintes instituições: Creche Fraternidade Rouxinol, 

Associação do Núcleo de Reabilitação do Adolescente Dependente Químico – NARA, Associação 

Amigos de Gaby, Creche Vovó Zoraide, Creche Hipolita Teresa Eranci, Creche Frei Gabriel 

Frazzanó, Casa da Mulher Trabalhadora Dona Benedita, Creche Comunitária São Jerônimo 

Emiliani, Creche Nossa Senhora do Rosário, Casa do Menor Coração de Maria, Creche Nossa 

Senhora do Desterro, CENTROHERD 1 e 2, Instituto de Formação São José Operário, conforme 

deliberado em plenária os pedidos serão passados para os conselheiros fazerem a análise 

documental e posterior visita in loco. Após explicações foi definido da seguinte forma:  Creche 
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Fraternidade Rouxinol, NARA responsáveies pela visita e analise conselheiras: Mariangela e 

Vanessa Mota; Associação Amigos de Gaby: Conselheiros Arnaldo e Vanessa Mota; Creche Vovó 

Zoraide e Creche Creche Hipolita Teresa Eranci - Conselheiras: Marli e Ana Claudia; Creche Frei 

Gabriel de Frazzanó - Conselheira Magali; Casa da Mulher Trabalhadora Dona Benedita, Creche 

Comunitária São Jeronimo Emiliani e Creche Nossa Senhora do Rosário - Conselheiras: Shirlei e 

Jacilane; Casa do Menor Coração de Maria e Creche Nossa Senhora do Desterro - 

Conselheiro Otoni; CENTROHER 1 e 2, Instituto de Formação São José Operario (Proj. dos 

Meninos) - Conselheira: Michelle Carvalho Santos; Ficando definido que os pedidos passarão na 

plenária de dezembro. Outro informe é sobre o ofício nº 34/14 da Casa Lares Vida Viva, a 

instituição comunicando a mudança da diretoria, hoje tem como Coordenadora a Senhora Adriana 

de Medeiros Gomes e como Presidente Otoniel Venâncio da Silva e Vice presidente Marcelo da 

Silva Ramalho. A secretária executiva informa ainda a mudança de endereço da Associação do 

Núcleo de Reabilitação do Adolescente Dependente Químico – NARA que hoje está localizada a 

Rua Delfim Moreira, 900 - Fabrício;Extratos Conta FUMDICAU: O saldo atual da conta do 

FUMDICAU nº 7000-9 é de: R$ 3.053,95 (Três mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e 

cinco centavos) e na conta 200.000-8 é de: R$ 507.974,34 (Quinhentos e sete mil novecentos e 

setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos); - Convite: Espetáculo de Dança nos dias 12 e 

13/11/2014 às 20:00hs no Cine Teatro Vera Cruz; A Secretária Executiva informa que devido as 

eleições unificadas para conselheiros tutelares a TV Record apresentará uma minissérie sobre 

“Conselho Tutelar” que será vinculada em cinco capítulos a partir do dia 01/12/2014, a serie 

apresentará à sociedade a função social e o trabalho dos conselheiros tutelares. Finalizando os 

informes o SINIBREF convida a todos para participarem de um encontro que terá como tema de 

discussão o Plano Nacional de Educação Lei nº: 13.005, o evento acontecerá no dia 11/11/2014 

às 13h na Associação Dulce de Oliveira situada a Rua Espir Nicolau Bichuete, nº: 230. Quanto as 

inserções: Edital Fundo 2014: Ficou definido que a comissão composta pelos conselheiros 

responsável pelo Edital 2013, José Neto, Ailton, Michelle e Mariângela ficará responsável por 

formatar o Edital do Fundo/2014. A reunião será no dia 11/11/2014 às 09:00hs na Casa dos 

Conselhos; Outro inserção sobre a Rede SESC: A representante do SESC Srª Cristina apresenta 

para os conselheiros a Rede Ação Comunitária que promove atividades que buscam contribuir 

para o progresso das pessoas, o desenvolvimento sustentável local, incentivando a participação e 

a organização comunitária. Tem a participação de instituições públicas e privadas. Oferece várias 

atividades inclusive atividades voltadas para crianças e adolescentes. A Vice Presidente agradece 

a presença da Assistente Social do SESC e convida a mesma para participa da Roda de 
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Conversa realizada na última terça feira do mês. Participam da Roda os órgãos que compõe o 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. CEMIG/Verba (Fundo), o recurso 

do ano de 2013 foi depositado na conta do FUMDICAU o Edital foi elaborado pelo conselho onde 

foram apresentados projetos pelas instituições inscritas no COMDICAU e apenas duas instituições 

foram apta a receber o recurso são elas Casa do Adolescente Guadalupe e Creche Melo de 

Jesus, agora a CEMIG sugere para o ano de 2014 que somente as duas instituições recebam os 

recursos sem elaboração de edital pelo COMDICAU. A Vice Presidente explica que o conselho 

não trabalha dessa forma, é direito de todas as instituições inscritas no conselho concorrer a este 

recurso. O conselheiro Otoni explica que isso já foi discutido em outras reuniões do COMDICAU, 

não há possibilidade de verba carimba. Após discussões foi sugerido que a comissão que fará o 

Edital 2014 do FUMDICAU também fique responsável por analisar e elaborar o edital sobre a 

deliberação da verba da CEMIG. A sugestão foi aprovada com uma abstenção. Repasse das 

verbas Brasil Carinhoso ficou definido que a comissão responsável por acompanhar os convênios 

junto a Secretaria de Educação, onde as representantes do COMDICAU Mariangela e Ana 

Claudia fazem parte,ficará também responsável por acompanhamento do repasse da verba do 

Brasil Carinho. Nada mais a ser tratado nesta a Vice Presidente do COMDICAU Mariangela 

Camargos, encerrou a reunião às 16h:10min, sendo que essa ata foi redigida por mim, Vanessa 

Ribeiro Mota, Secretária do COMDICAU, e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: 

Marli Souza Pereira, Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Atua Leocádio, Fernanda  Beatriz 

Silva Pereira, Magali de Fátima Oliveira Coelho, Ana Cláudia Caetano Barbosa, Arnaldo Luiz da 

Costa Filho, Elisangela Olívia Pereira, Eude dos Santos de Santana, Maria das Graças Caetano 

Silva, Claricinda Regina Massa Borges, Maria Catarina Souto, Jacilane de Barros Ribeiro, Otoni 

Alberto do Nascimento Junior, Vanessa Ribeiro Mota, Amélia Maria R.Naves, Maria Aparecida 

Ferreira, Márcia Helena Carvalho Louzada de Lima, Shirley Pereira Dias, Mariângela Terra Branco 

Camargos, José Antônio Neto. 


