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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 12/03/2014 
 

Aos doze dias do mês de março 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 de atas  anteriores;  3.  Formar comissão para elaboração do Edital  de Bens;  4.  

Plano de Trabalho Edital  – Convenio 014; 5 – Representante conselheiro para compor a  

comissão de negociação dos convênios entre creche e  SEMEC ; 6 – Pedido de inscrição 

das insti tuições:  Inst i tuto Beira de Estrada, Colégio Nª Sª das Dores – Encantos  

Dominicanos, Insti tuto Academia de Desenvolvimento Social;  7 – Informes; 8 – 

Encerramento. A Presidente Michele Carvalho Santos , fez a  abertura da reunião 

agradecendo a presença de todos e justif icou a ausência dos Conselheiros:  Arnaldo,  

Rosana Alkimim e Vanessa. Seguindo com a pauta a  Presidente  solici tou a lei tura da 

ATA do dia 05/02/2014, que após discussão foi  aprovada por unanimidade.  A Vice 

Presidente Mariangela  parabeniza as insti tuições Casa do Adolescente Guadalupe e Casa 

do Menino pelo comparecimento dos adolescentes na reunião e agradece aos mesmos pela 

presença. Seguindo com a Pauta a  Presidente solicita a aprovação para inserção de dois 

pontos de pauta sendo primeiro Formar  Comissão para visi tas às  insti tuições e segundo 

formar comissão para elaboração do Edital /  FUMDICAU/2014. A plenária aprovou por 

unanimidade a inserção dos dois pontos de pauta.  Foi apresentado pela presidente os 

novos conselheiros:  Valadir  Pereira representante da Pastoral  da Criança, Maria Eugênia 

Gonzaga Lopes e Cel ia Teresinha Manzan – Representantes da Procuradoria Geral e 

Elisangela Olívia Pereira e Eude dos Santos de Santana representantes da Secretaria 

Municipal  de Administração. Item 3 – Formar comissão para elaboração do Edital  de 

Bens – Conforme já esclarecido em plenár ias anteriores o COMDICAU possui alguns 

bens oriundo de multas aplicadas pelo Juizado da Infância e  da Juventude que deve ser  

repassados as insti tuições, mas para isso o COMDICAU deve fazer  um levantamento dos 

bens, sendo assim é necessário compor uma comissão que fique responsável pela 

deliberação desses bens, após explicações a comissão foi  formada pelos conselheiros: 

José Severino, José Neto, Augusta e  Claudia Crist ina e irá se reunir  no dia 25/03/2014 às  

14h na sede do COMDICAU. Item 4 – Plano de Trabalho – Edital  Convenio 014 – A 

presidente esclarece que o Edital  do Convenio 014 foi  apresentado em reunião ordinária 
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e informado que a Prefeitura lançou esse edital para financiar instituições que tenham em seu foco 

cursos profissionalizantes para atender adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto. Após publicação e não comparecimento das instituições o edital foi prorrogado e o Instituto de 

Formação, Estudo e Pesquisa São José Operário apresentou o Plano de Trabalho que foi analisado pelo 

COMDICAU e encaminhado  para o Centro de Referencia Especializado em Assistência Social – CREAS 

para analise dos técnicos que atendem os adolescentes em questão. A presidente convida para compor a mesa 

e esclarecer sobre o referido Edital os educadores do CREAS Cristian e Rogeria. A educadora Rogéria 

explica que após prorrogação apenas uma instituição apresentou o Plano de Trabalho e solicita ao 

representante da instituição algumas adequações no plano sendo elas: especificar no plano de trabalho 

material de segurança que será utilizado pelos adolescentes. O representante da instituição Sr. Marco Cury 

informa que os cursos são oferecidos pelo Pronatec e oferecerá ainda oficinas e contemplará vinte 

adolescentes. A Presidente pergunta se os cursos ofertados pelo governo federal podem também ser 

financiados pelo governo estadual. A conselheira Augusta informa que a instituição Casa Menor Coração de 

Maria não apresentou o plano de trabalho por estar em dúvida devido à mesma questão questionada pela 

Presidente visto que a Casa também oferece cursos do Pronatec e da FETI. A Vice Presidente Mariângela 

solicitou ao Instituto à apresentação do Plano Pedagógico. A conselheira Claudia sugere que o plano de 

trabalho seja encaminhado para o Setor Jurídico da SEDS para analise no que tange o recebimento de dois 

recursos públicos. Tal sugestão foi aprovada pela plenária. Marco Cury pergunta se após a analise do jurídico 

e caso seja constato a possibilidade o referido plano já estará aprovado pelo conselho. A presidente esclarece 

que sim desde que seja feitas as modificações sugeridas pelos educadores do CREAS. Item 5 – a conselheira 

Irma apresenta uma minuta de Lei que foi enviado pela Secretaria de Educação às creches e solicita apoio do 

COMDICAU no estudo dessa minuta e sugere que a conselheira Mariangela seja a representante do 

COMDICAU nessa comissão de estudo. A conselheira Claricinda informa que estão presentes na reunião 

representantes de instituição de educação infantil e ainda da educação especial sendo elas: Instituto Irmãs 

Ursulinas, Associação dos Surdos de Uberaba, Creche Vovó Zoraide, Associação Mineira de Equoterapia, 

Casa Lares Vida Viva, Creche Pequena Casa de Maria, Creche Monica Budeus, Creche Luiza de Almeida, 

Casa da Renovação, Associação Dulce de Oliveira, Creche Espírita Melo de Jesus e Casa Menor Coração de 

Maria, Instituto dos Cegos do Brasil Central,  Creche Comunitária Nossa Senhora do Rosário, Creche 

Comunitária São Jerônimo Emiliane, Creche Comunitária Hipólita Teresa Eranci, Casa da Mulher 

Trabalhadora Dona Benedita, Creche Comunitária Nossa Senhora do Desterro.  Claricinda ainda esclarece 

que essa comissão é composta por ela, pela Augusta, Catarina, Irma Kappel e Mariângela e reforça da 

importância da continuação da conselheira Mariângela enquanto representante do COMDICAU. A 

presidente informa que a Plenária decidirá quem será o representante do Conselho nesta comissão. Irma 
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Kappel e Claricinda insistem na importância de que a Comissão de representantes das Creches seja 

referendada pelas Creches presentes, o que foi feito, sendo que a Comissão de Creches então ficou 

constituída por Irmã Kappel, Claricinda Massa e Maria Catarina, sendo que Augusta alegando sobrecarga de 

trabalho preferiu se retirar da Comissão.  Senhor Irizon representante da Associação Dulce de Oliveira 

sugere que sejam feitas duas comissões uma para Educação Infantil e outra para Educação Especial devido 

as especificidade da educação especial. Michelle sugere que o mesmo conselheiro que representará o 

COMDICAU na comissão de educação infantil poderá representar na educação especial e quanto a formação 

das duas comissões o COMDICAU não opinará na composição das mesmas sendo que os próprios 

segmentos que deverão decidir sobre isso. O Conselheiro Ailton sugere que o COMDICAU eleja o 

representante e que após, os segmentos em questão, se reúnam e decidam qual o procedimento a ser tomado 

junto a Secretaria de Educação. A conselheira Claudia sugere que dois representantes um conselheiro não 

governamental e outro governamental. Após discussão ficou decido que as conselheiras Mariangela e Ana 

Claudia irão representar o COMDICAU na referida comissão. A Presidente solicita a supressão do Item 6 

visto que não houve tempo hábil para realização das visitas nas instituições e solicita a composição da 

comissão de visitas conforme inserido no inicio da Pauta. Esclarece da importância da composição dessa 

comissão acompanhar de perto os pedidos de inscrição. Após explicação a comissão foi composta pelos 

conselheiros José Severino, Jacilane, Claricinda, e Michelle. As consellheiras Jacilane e Michelle irão se 

reunir no dia 21/03/2014 para avaliação dos pedidos de inscrição que estão pendentes no conselho. Outro 

item inserido no inicio da Pauta que trata da elaboração do Edital/FUMDICAU 2014 será elaborado pelas 

conselheiras Michelle e Mariangela. Item Informes a Presidente esclarece que a Minuta de Alteração da Lei 

do COMDICAU foi enviado para a Coordenadoria das Promotoria da Infância e Juventude e para a 

Promotoria da Infância e Juventude de Uberaba para considerações e alterações finais visto que são órgãos 

fiscalizadores da Política Pública voltada para criança e adolescente. A presidente informa ainda que foi 

marcada uma reunião extraordinária do COMDICAU para o dia 19/03/2014 onde o Promotor de Justiça Dr. 

André Tuma apresentará as sugestões dos dois órgãos em questão. A Minuta da Lei será enviada para todos 

os conselheiros do COMDICAU para conhecimento. Foi informado ainda o Saldo da Conta do FUMDICAU 

no valor de: R$ 831.676,88 (oitocentos e trinta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos). 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 Freitas,  Secretária Executiva do COMDICAU, e será l ida e 

aprovada pelos conselheiros presentes:  Marli  de Souza Pereira,  Ail ton Aleixo de 

Almeida, Maria Eugência Gonzaga Lopes, Michelle Carvalho Santos, Claudia Crist ina da 

Silva, Ana Cláudia Caetano Barbosa, Elisangela Olívia Pereira,  José Severino Rosa, 
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Maria das Graças  Caetano Silva, Débora Pegorari ,  Claricinda Regina Massa Borges, 

Jacilane de barros Ribeiro, Augusta Maria Alves Carlos,  Amélia Maria R. Naves, Márcia 

Helena Carvalho Louzada de Lima, Edila Pinto, Mariângela Terra Branco Camargo, José 

Antônio Neto, Valadir  Pereira.   


