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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 06/08/2014 
 

Aos seis dias do mês de agosto de 2014, às 14h:20min, 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 anter ior;  3.  Edital  de bens;  4.  Pedido de Inscrição; 5 –  Readequação de 

plano de Trabalho/FUMDICAU: Associação Ami gos de Gaby; 6 –  Readequação de Plano 

de Trabalho/Edital  CEMIG –  Centro Espíri ta José Horta /Creche Espíri ta Melo de Jesus  –  

Informes: –  Projetos Adolescentes –  SESC Uberaba, Ofícios da Secretaria de Educação 

nº:  310 e 373, Oficio da Comunidade Santa Rita d e Cássia,  Correção Ata de Maio –  

ABRACE; 7 –  Encerramento. Justif icaram a ausência os conselheiros:  Mariangela Terra 

Branco Camargos, Claricinda Regina Massa Borges, Lil ia Crist ina Coelho, Maria 

Catarina Souto Augusta Maria Alves Carlos, Vanessa Ribeiro Mo ta, Márcia Helena 

Carvalho Louzada de Lima, Jose Ferreira dos Santos, Débora Pegorari . A Presidente 

Michelle faz a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e solicita a inserção 

de um ponto de pauta  que trata de denuncia contra membro do Conselh o Tutelar :  A 

inserção foi  aprovada por unanimidade.  A Presidente dá as  boas vindas aos novos 

conselheiros Luciano Carvalho Mariano Junior –  representante t i tular da secretaria de 

esporte e Magali  de Fátima Oliveira Coelho –  representante t i tular da secreta ria de 

saúde. Após apresentação foi  l ida a ATA do mês de julho e aprovada por unanimidade.  

Seguindo com a Pauta i tem 3: A Presidente informa que somente a Creche Menor 

Coração de Maria manifestou interesse em um dos bens relacionados no Edital ,  que trata 

da Moto Bis,  mas infelizmente, conforme or ientação da Assessor Jurídico da SEDS –  Dr. 

Mauricio, os bens que estão sobre a custódia do COMDICAU não poderão ser repassados 

devido ao fato que o mesmo pertence ao FUMDICAU, não basta  apenas fazer um termo 

de doação,  é preciso passar pela Prefeitura Municipal  de Uberaba através da Secretaria 

de Desenvolvimento Social  visto que a secretaria é a gestora. O Assessor  se 

comprometeu a verificar a forma legal para repassar os bens para as insti tuições. Será 

informado na próxima plenária para a representante da Casa Menor Coração de Maria  

sobre a proposta de aquisição da moto bis ,  visto que a mesma bem como os 

representantes de outras insti tuições não governamentais estão participando de uma 

capacitação na cidade de Uberlândia.  O Conselheiro Ailton informa que provavelmente a 

secretaria terá que seguir os tramite da Prefeitura que através da Secretaria de 
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Administração realiza lei lões dos bens não mais uti l izados pelo município. Item 4 –  

Pedido de Inscrição da insti tuição do Programa de Aprendizagem Rede Cidadã o 

Programa é Executado pela insti tuição Rede Cidadã , um dos objetivos da insti tuição é 

atuar na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente bem como apli car a 

lei  da aprendizagem. A coordenadora Elaine  explica que, conforme diretrizes do Estatuto 

da Criança e do Adolescente  e do Ministério do Trabalho,  que toda insti tuição antes de 

iniciar as atividades deve  se inscrever no Conselho de Municipal  dos Direito da Criança 

e do Adolescente  - CMDCA do município onde irá atuar.  A Rede Cidadã está localizada 

na cidade de Belo Horizonte e abrirá uma fi l ial  em espaço cedido pela Meta X localizada 

a Av. Leopodino de Oliveira,  4.252 –  1º  Andar –  Centro, onde irá oferecer cursos para 

jovens de 14 a 24 anos em vulnerabil idade social .  A Presidente sugere que caso os 

conselheiros aprove  o pedido de inscrição, que o mesmo seja pelo período de 120 dias  e 

que a insti tuição se comprometa, após este período,  apresentar um relatório contendo as 

atividades e o nome de todos os  adolescentes atendidos. Tal sugestão foi  aprovada por 

unanimidade e o Pedido de inscrição do Programa Rede Cidadã foi  aprovado pelo período 

de 120 dias.  A Presidente informa que a  Associação de Ensino Social  Profissionalizante 

–  ESPRO localizada em espaço cedido pelo Insti tuto Agronell i  solici tou a renovação da 

inscrição no COMDICAU, mas conforme vis i ta in loco foi constato que a insti tuição não 

está em funcionamento. O conselheiro Otoni informa que a ESPRO encerrou suas 

atividades no município. A presiden te sugere que a secretaria executiva do COMDICAU 

entre em contato com os representantes da insti tuição que tem a Matriz localizada na 

cidade de São Paulo e informe sobre o não funcionamento da f i l ial  no município de 

Uberaba. Tal sugestão foi  aprovada por u nanimidade. Outro pedido de renovação de 

inscrição é da Associação Educadora da Infância e Juventude –  Centro Social  Encantos 

Dominicanos –  a  Assistente Social  Angélica informa que a associação oferece cursos 

técnicos para alunos que esteja cursando ou tenha concluindo o ensino médio e  desde 

2006 oferece ainda bolsas de estudos para jovens . No total  são oferecidos 110 vagas e 

hoje o Centro conta com 60 alunos que part icipam dos cursos nos horários das 14 as 16 

horas. Após explicações o pedido de renovação d e inscrição da Associação Educadora da 

Infância e Juventude foi  aprovada por unanimidade. Item 5 –  Readequação do Plano de 

Trabalho do FUMDICAU da Associação Amigos de Gaby. A associação solicita a 

readequação para compra de oito mesas, pois  consta no Plano a compra de apenas sete e  

como conseguiram desconto na compra poderá adquirir  mais  uma. A readequação do 
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Plano de Trabalho da Associação Amigos de Gaby foi  aprovada por unanimidade.  Item 6 

–  Readequação do Plano de Trabalho do Edi tal  da CEMIG do Centro E spíri ta José Horta 

–  Creche Espíri ta Melo de Jesus . Foi solicitada a readequação devida alteração  dos 

preços. Foi al terado a quantidades de secadores, e o acréscimo de dois ferros de passar 

roupa. Também foram alteradas as horas semanais de realização das oficinas visto que as  

mesmas deverá ser realizadas no período de 4 meses. A readequação do Plano de 

Trabalho da Creche Espíri ta Mela  de Jesus foi  aprovado por unanimidade.  Item 7 –  

Informes: 1 - Projeto Adolescentes –  Sesc Uberaba- a secretária executiva do 

COMDICAU informa que o SESC está oferecendo para adolescentes de 12 a 18 anos 

atividades nas áreas de culturas, esportes e assistência. Os interessados podem procurar 

Analista de Projetos Ana Crist ina de Oliveira na unidade do SESC localizada a Rua 

Ricardo Misson, 411 –  Fabrício;  2- Ofícios da Secretaria de Educação: ofício nº: 310 –  

t rata-se de convite para inauguração do Centro de Referência em Educação Inclusiva no 

dia 07/08/2014 às 09h a Rua Coronel Manoel Borges, 491 –  Centro e palestra com a 

Professora Luciana Freire sobre o Tema Reabili tação Multimídia. A palestra será 

realizada no Centro Administrativo da Prefeitura no dia 08/08/2014 às 08h. Ofício nº : 

373 da Secretaria de Educação é em resposta a solicitação do COMDICAU. A secretaria 

de educação informa que firmou convênios no primeiro semestre de 2014 com 30 

insti tuições do 3º setor.  As insti tuições já receberam a primeira parcela dos recursos 

financeiros;  as insti tuições que estão regularizadas  junto ao Conselho Municipal  de 

Educação já foram contempladas com o pagamento da segunda parcela . Quanto ao 

numero de crianças de 0 a 5 anos na l ista de espera são:  Berçário (0 a 1 ano) 249 

crianças;  1 a 2 anos –  426 crianças;  3 anos –  475 crianças;  4 anos –  458 crianças  e 5 

anos:  256 crianças.  A secretari a de educação esclarece que existe uma equipe 

responsável para acompanhar e monitorar os convênios do 3º setor,  para que o repasse 

seja liberado em tempo hábil  e que a demanda existente é mensurada por meio do 

acompanhamento sistemático junto às unidades escolares. Informa ainda que quatro 

unidades de educação infanti l  do Proinfância  estão em construção e irá atender crianças 

de 0 a 5 anos de idade. 3 - Oficio da Comunidade Santa Rita de Cássia informa sobre a 

mudança de endereço da insti tuição que agora es tá localizada a Rua Francisco Alves 

Pereira,  838 –  Loteamento Chácaras Bougainvil le -Uberaba/MG. 4- A insti tuição 

ABRACE solicita que conste em ATA, sobre a doação dos bens pela ACD (Associação 

Crianças Deficientes) e a correção do nome da associação que na Ata do mês de maio 
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está digitado AACD, esclarece ainda que  os bens que encontram na ABRACE é a t i tulo 

de empréstimos e não de doação. 5 - Ofício nº:  675 do Conselho Tutelar - O Conselho 

solicita representante do COMDICAU para averiguação de denúncias sobre à Casa de 

Proteção e na insti tuição NARA. A comissão foi  formada pelos conselheiros:  Maria 

Aparecida Ferreira e  Luciano Carvalho e  a  visi ta foi  marcada para o dia 07/08/2014 às 

08h30min. A Presidente informa que a conselheira Maria das Graças Machado apre sentou 

o pedido de renuncia  ao COMDICAU e sugere, caso a  Conselheira Maria Aparecida 

Ferreira concorde, a mesma passa a ser t i tular e o conselho realizará uma eleição para 

suplência. Tal sugestão foi  aprovada por unanimidade. O Saldo da Conta do FUMDICAU 

7.009 é de R$ 418.028,31 (quatrocentos e dezoito mil  vinte e  oi to reais e tr inta e um 

centavos e da conta 200.000 está no valor de R$ 30.580,00  (t rinta mil  quinhentos e 

oitenta reais) .  A presidente comunica que oficializará o juizado informando sobre a nova  

conta do FUMDICAU. Denúncia do Conselho Tutelar  foi  apresentada a plenária através 

da Senhora Maria Aparecida da Silva, residente no município de Uberaba –  identidade 

nº:  7.384.001 denúncia contra um membro do conselho tutelar.  Senhora Maria Aparecida 

informa que esteve no Conselho é foi  mal atendida pelas conselheiras e que nem teve o 

direito de defesa. Informa ainda que veio com testemunhas que comprovam o fato , sendo 

elas:  Senhora Diva Nanci Correa, Geovanna Nunes Chagas, Rosemary Soares da Rocha, 

Adrielly da Silva Barbosa, Sarah Soares  de Castro,  Ionides da Aparecida Guimarães .  

Solicita a este conselho averiguação sobre  o comportamento das conselheira s bem como 

medidas tomadas pelas mesmas no caso em questão. A Presidente informa a senhora 

Maria Aparecida que medida proteção aplicada pelo conselho tutelar somente o juizado 

da vara da infância e juventude pode reverter,  e que o conselho averiguar á sobre a 

denúncia administrativa. Após explicações foi  formado uma comissão pelos conselheiros: 

Michelle Carvalho, Jacilane Ribeiro, Vanessa Saud e José Neto para apuração da 

denuncia administrativa . 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 Frei tas ,  Secretária Executiva do COMDICAU, e 

será l ida e  aprovada pelos conselheiros presentes:  Jacilane de Barros Ribeiro, Otoni 

Alberto do Nascimento Junior,  Amelia Maria R. Naves,  Maria Aparecida Ferreira,  

Shirley Pereira Dias, Ir .  Deuselina Pereira Lima, Vanessa Saud Borges, Ailton Aleixo de 

Almeida, Elaine da Rocha Atua Leocadio,  Magali  de Fátima Oliveira Coelho, Luciano 
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Carvalho Mariano Junior,  Michelle Carvalho Santos,  Ana Cláudia Caetano Barbosa, 

Arnaldo Luiz da Costa  Filho, Elisangela Olí via Pereira,  Maria das Graças Caetano Silva.  


