
 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMDICAU – 11/12/2014

Aos  onze  dias  do  mês  de  dezembro  de  2014,  às  14:26min,  na  sala  de  reuniões  do

Conselho  Municipal  da  Criança  e  Adolescente  de  Uberaba–COMDICAU,  situada  à  Rua

Artur  Machado,  nº  553  Casa  dos  Conselhos;  reuniram-se  os  conselheiros  para  uma

plenária  extraordinária  com  seguinte  pauta:  1.  Abertura:  Michelle  Carvalho  dos  Santos,

Presidente  do  COMDICAU;  2.  Pedidos  de  Renovações  de  Inscrições  das  Inst ituições:

Inst i tuto  de  Cegos  do  Brasi l  Central ;  Equoterapia,  Escola  Dulce  de  Oliveira,  Casa  do

Adolescente  Guadalupe,  Inst ituto  Santo  Eduardo,  SUPAM,  Inst ituto  Irmãs  Ursulinas,

Casas  Lares  Vida  Viva,  A  Pequena  Casa  de  Maria;  3.  Pedidos  de  Inscrições  da

Inst i tuições:  RENAPSI,  Creche  Luiza  de  Almeida,  Casa  Lar  Medalha  Milagrosa,  Casa

Lar  Projeto  Libertação;  4.Informes;  5  –  Encerramento.  Justif icaram  a  ausência  os

conselheiros:  Jaci lane  de  Barros  Ribeiro,  Otoni  Alberto  do  Nascimento  Junior,  Vanessa

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

Aparecida  Ferreira,  Shirley  Pereira  Dias,  Ail ton  Aleixo  de  Almeida,  Sandra  Maria  Rosa,

Ana  Claudia  Caetano Barbosa,  Arnaldo  Luiz  da  Costa  Filho.  A Presidente  Michelle  faz  a

abertura  da  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  e  informa  que  nessa  plenária

extraordinária  não  será  apresentada  a  Ata  do  dia  03/12/2014.  A  referida  Ata  será

apresentada  na  primeira  plenária  de  2015.  Seguindo  com a  Pauta  i tem 2  –  renovações  de

inscrições:  Após  a  confirmação  da  presença  de  um  representante  de  cada  insti tuição,  é

informado  que  a  análise  das  documentações  e  visi tas  nas  inst i tuições  foi  realizada  pelos

conselheiros  conforme  deliberado  na  últ ima  plenária  e  conforme  relatórios

confeccionados  pelos  mesmos,  as  insti tuições  continuam  desenvolvendo  ações

continuadas  voltadas  para  crianças  e  adolescentes  conforme  legislações  vigentes,  todas

estão  aptas  a  renovar  suas  inscrições.  Após  discussões  foram aprovados  por  unanimidade

os  pedidos  de  renovações  de  inscrições  das  insti tuições:  Inst i tuto  de  Cegos  do  Brasi l

Central ;  Equoterapia,  Escola  Dulce  de  Oliveira,  Casa  do  Adolescente  Guadalupe,

Inst i tuto  Santo  Eduardo,  SUPAM,  Inst i tuto  Irmãs  Ursulinas,  Casas  Lares  Vida  Viva  e   A

Pequena  Casa  de  Maria.  A  conselheira  Magali  informa  que,  conforme  sugerido  na

plenária  ordinária  do  dia  03/12/2014,  realizou   visi ta  técnica  na  inst ituição  “Creche  Frei

Gabriel  Frazzano  e  a  Creche  está  em  pleno  regular  funcionamento.  I tem  3  –  Pedido  de

Inscrições:  O pedido de inscrição da RENAPSI  não foi  apresentado em plenária,  pois  não

esteve  presente  o  representante  da  insti tuição  em  questão.  Creche  Luiz  de  Almeida  a

visi ta  foi  fei ta  pelo  conselheiro  José  Severino  que  esclareceu  que  a  creche  desenvolve
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ações  continuada,  possui  um  espaço  físico  organizado  e  adequado,  atende  50  crianças,

sendo  assim  está  apta  a  se  inscrever  neste  conselho.  Casa  Lar  Medalha  Milagrosa,  a

conselheira Yara informa que a insti tuição é de acolhimento como medida de proteção em

regime  de  acolhimento  inst i tucional  para  adolescentes  do  sexo  masculino  encaminhados

pelo  juiz  ou  pelo  Conselho  Tutelar ,  encontra-se  com  documentação  completa,  espaço

físico  adequado  e  equipe  técnica  mínima,  está  em  conformidade  com  as  diretr izes  do

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  sendo  assim  está  apta  a  se  inscrever  no

COMDICAU.  Após  discussões  foi  aprovado  por  unanimidade  os  pedidos  de  inscrições

das  inst ituições:  Creche  Luiza  de  Almeida  e  Casa  Lar  Medalha  Milagrosa.  Pedido  de

inscrição  da  Casa  Lar  Projeto  Libertação  a  conselheira  informa  que  a  inst ituição  é  de

acolhimento inst itucional  para adolescentes de 12 a 18 anos,  mas  as documentações ainda

não  estão  registradas  no  cartório  conforme  exigência  do  COMDICAU  sugere  que  seja

fei ta uma nova visi ta e o pedido possa ser  apresentado novamente  na primeira plenária de

2015.  Após  discussões  ficou  deliberado  pela  plenária  a  real ização  de  uma  nova  visi ta  na

Casa  Lar  Projeto  Libertação  após  os  dirigentes  da  casa  apresentar  a  documentação

registrada  em  cartório  e  caso  houver  tempo  hábil  o  pedido  será  apresentado  na  plenária

de  fevereiro.  Item  4  –  Informes  foi  apresentado  para  os  conselheiros  os  pedidos  de

renovações  das  insti tuições  que  deverão  ter  análise  documental  e  visita  técnica  antes  da

plenária  de  fevereiro/2015.  São  eles:  Organização  dos  Amigos  Solidários  à  Infância  e  à

Saúde  –  OASIS,  ABRACE,  Creche  Renovação,  Insti tuto  Santa  Geanna  Bereta  Molla,

Associação  do  Hospital  Helio  Angott i ,  Centro  Clinico  Persona.  Outro  informe,

apresentado pela  técnica  da  Associação  Dulce de Oliveira,  Florence,  que  informa  sobre  a

real ização de oficinas.  O Projeto foi  aprovado pelo Criança Esperança em parceria  com a

UNESCO  visando  promover  a  inclusão  social  e  a  capacitação  para  o  mercado  trabalho

através  da  oferta  de  cursos  de  l ibras  e  oficinas  de  artesanato.  As  oficinas  acontecerão  no

turno  vespertino,  segunda,  terça,  quarta  e  sexta  feira,  das  13  às  15h  com  vagas

direcionadas para comunidade em geral  e alunos da Escola Dulce de Oliveira.  Já O Curso

de  Libras  é  oferecido  com  30  vagas  para  iniciantes  e  básico.  Os  interessados  receberão

bolsa  auxil io  no  valor  de  R$  60,00  (sessenta  reais).  O  período  de  inscrição  é  até

18/12/2014 das  09 às 16,  e  em Janeiro de 2015 das 08 às  14h.  Para  inscrição é necessário

apresentar  comprovante  de  residência,  cópia  do  RG  e  CPF.   A  Associação  Dulce  de

Oliveira  está  localizada  a  Rua  Espir  Nicolau  Bichuette  nº:  230  –  São  Benedito.  Nada

mais  a ser  tratado nesta  a  Presidente  do COMDICAU Michelle  Carvalho Santos,  encerrou
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a  reunião  às  15:05min,  sendo  que  essa  ata  foi  redigida  por  mim,  Verediana  Pereira  de

Freitas,  Secretária  Executiva  do  COMDICAU,  e  será  l ida  e  aprovada  pelos  conselheiros

presentes:  Vanessa  Saud  Borges,  Fernanda  Beatriz  Silva  Pereira,  Magali  de  Fátima

Oliveira  Coelho,  Luciano  Carvalho  Mariano  Junior,  Michelle  Carvalho  Santos,  Claudia

Crist ina  da  Silva,  Elisangela  Olívia  Pereira,  Maria  das  Graças  Caetano  Silva,  Claricinda

Regina Massa Borges,  Maria  Catarina Souto,  Lil ia  Crist ina  Coelho,  Augusta  Maria  Alves

Carlos,  Yara  Nascimento  Pereira,  Mariangela  Terra  Branco  Camargos,  Ir .  Deuselina

Pereira Lima,  José Antônio Neto,  Derby de Castro Lacerda.
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