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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMDICAU – 21/05/2014 
 

Aos vinte e  um dias do mês de maio de 2014, às 14h18min, 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 

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

Presidente do COMDICAU; 2. Readequação de Plano de Trabalho das Insti tuições:  

Centro Espíri ta José Hora – Creche Melo de Jesus, Creche Vovó Zoraide,  Casa Menor 

Coração de Maria,  Creche Cassio Rezende; 3.  Informes; 4 – Encerramento. A Presidente 

Michele Carvalho Santos, fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e 

justif ica a ausência dos Conselheiros:  Maria Eugênia Gonzaga Lopes, Arnaldo Luiz da 

Costa Filho, José Ferreira dos Santos, Vanessa Ribeiro Mota, Ivone Aparecida Vieira da 

Silva.  A Presidente esclarece que nessa plenária não será l ida a Ata da Reunião do dia 

sete de maio, sendo que as ATAS serão l idas na reunião de junho e solicita a inserção de 

dois pontos de pauta sendo: primeiro no i tem Readequação dos Planos de Trabalho, 

inclusão das readequações dos planos das insti tuições:  CENTROHERD I e II,  Casas 

Lares Vida Vida, Associação de Combate ao Câncer do Brasil  Central  e segunda inserção 

Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho da Associação Beneficente e Cultural 

São Jerônimo – Casa do Adolescente Guadalupe referente ao Edital  014. Tais inserções 

foram aprovadas por  unanimidade.  Seguindo com a Pauta,  é  apresentado às readequações 

do Plano de Trabalho para aprovação em bloco tais inst i tuições sendo que: o Centro 

Espíri ta José Hora – Creche Melo de Jesus solicita al terações nos valores e quantidades 

dos i tens especificados na natureza de despesas. A Creche Vovó Zoraide solicita a 

substi tuir  a compra de Fogão industrial  por l ivros e cadeiras infantis visto que a creche 

ganhou o fogão industrial .  A Creche Menor Coração de Maria solicita a troca dos i tens: 

10 televisores de 29” e 10 DVDS por:  6  televisores,  4 DVD e 2 freezer e  ainda alteração 

da conta bancária:  Agência:  0015-9, conta:  88.419-7 para Agência 0015-9 – conta: 

91954-3.  A Creche Cassio Rezende solicita  a troca da compra da máquina de lavar,  pois  

a Creche ganhou uma,  pela compra de 2 armários organizador de produtos de l impeza, 2  

DVDs e 1 Microondas. A Centroherd 1 e 2,  solici ta a troca da compra de colchonete e 

arquivos por l iquidificador industrial  e forno elétrico. A Casa Lares Vida Viva solici ta a 

adequação para que possam comprar o material  de montagem de uma cerca concert ina 

com o restante do recurso e por f im a Associação de Combate ao Câncer do Brasil  
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Central ,  solici ta adequação apenas na quantidades dos i tens e  a inclusão da compra de 50 

cobertores.  Após apresentação, as readequações foram aprovadas por unanimidade com 

uma ressalva que a Coordenadora da Casa Lares Viva Vida informe-se junto a postura 

sobre as medidas corretas do muro para instalação da cerca concert ina. A Presidente 

informa que foi  elei ta a nova Diretoria da Casa Lares Viva Vida e que a  nova Ata está 

em processo de regist ro junto ao cartório mas já informou para nova Coordenadora Sra. 

Adriana do envio da ATA ao conselho. A Conselheira Catarina solicita esclarecimento 

sobre os procedimentos quanto a devolução de recursos aos COMDICAU, visto que a 

mesma teve que devolver referente ao ano de 2012 por não ter descri to no plano 

conforme descri to no orçamento. A Presidente sugere que o COMDICAU solici te a SEDS 

a presença da Auditora Setorial  Euzébia para tais explicações ou que a  Senhora Catarina 

procure direto a Auditoria na sede da SEDS. Seguindo com a Pauta  Edital  014, como é de 

conhecimento de todos os conselheiros esse Edital  foi  republicado no porta voz e é 

referente a seleção de projetos apresentados por entidades não governamentais, para o 

desenvolvimento de ações que promovam o fomento e o apoio às medidas socioeducativas de meio 

aberto. A Presidente esclarece que apenas a Casa do Adolescente Guadalupe apresentou uma 

proposta e que o Instituto de Formação e Pesquisa São José Operário não foi contemplado diante 

dos quesitos exigidos. A proposta é atender 60 adolescentes com o desenvolvimento de oficinas e 

pagamento de Recursos Humanos (oficineiros), as oficinas serão desenvolvidas no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Após explicações o Plano de Trabalho da 

Casa de Adolescentes Guadalupe foi aprovado por unanimidade. A Conselheira Claricinda solicita 

que na próxima plenária seja informado o saldo da nova conta do COMDICAU. A Presidente 

informa que de acordo com informações extras - oficiais do Banco do Brasil o pagamento da DARF 

referente ao recursos do Imposto de Renda será repassado primeiramente para a Receita Federal, 

não cai direto na conta do FUMDICAU, conforme outras doações, e que será a Receita que 

repassará esses recursos para o Fundo e que o COMDICAU oficializará a Receita a respeitos dessas 

informações. Sobre o Edital de Diagnóstico está aguardando a Assessoria da SEDS para publicação 

do mesmo. A Conselheira Claricinda solicita um apoio do COMDICAU junto a Secretaria de 

Educação sobre vagas em  Creche pois as famílias moradoras do Bairro São Benedito não estão 

encontrando vagas nas creches do município visto que o bairro não possui nenhuma creche. A 

Presidente sugere que como já existe uma comissão responsável por acompanhar as negociação dos 

convênios com as  Creches Comunitárias e o Município de Uberaba e nessa comissão as 
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Conselheiras Mariângela e Ana Claudia representam o Conselho, que está mesma comissão seja 

responsável por acompanhar tais informações junto a Secretária de Educação. Tal sugestão foi 

aprovada por unanimidade. A Conselheira Augusta solicita que o COMDICAU então solicite a 

Secretaria de Educação sobre os tramites dos convênios bem como sobre a demanda reprimida em 

relação à educação infantil de 0 a 5 anos. A solicitação em questão foi aprovada e ficará a cargo da 

Vice - Presidente Mariângela elaborar tal ofício e enviar ao conselho para assinatura e posterior 

envio a Secretaria de Educação. Foi informado pela Secretária Executiva Verediana da realização 

do 2º Congresso Regional de Políticas de Assistência Social. A abertura do evento será no Cine 

Teatro Vera Cruz no dia 05 a partir das 19h e as oficinas nas quadras da UNIUNE – Campos 

Aeroporto no dia 06/06 a partir das 08h, as inscrições estão sendo feitas pelo site da UFTM. Nada 

mais a ser  tratado nesta a Presidente  do COMDICAU Michelle Carvalho Santos,  encerrou 

a reunião às 15h15min, 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:  Claricinda Regina Massa Borges, Maria Catarina Souto, Jacilane de Barros 

Ribeiro, Augusta Maria Alves Carlos,  Maria das Graças Pereira Machado, Márcia Helena 

Carvalho Louzada de Lima, Mariangela Terra Branco Camargos, José Antonio Neto, 

Vanessa Saud Borges, Ail ton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Atua Leocádio, 

Michelle Carvalho Santos, Ana Claúdia Caetano Barbosa, Elisangela Olíva Pereira,  

Maria das Graças Caetano Silva. Débora Pegorari .  


