
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 03/12/2014

Aos  três  dias  do  mês  de  dezembro  de  2014,  às  14h:25min,  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  das  atas  anteriores;  3.  Pedidos  de  Renovações  de  Inscrições:  -

ICBC  Inst ituto  de  Cegos  do  Brasil  Central ,  -  Insti tuto  São  José  Operário,  -  Creche

Fraternidade  Rouxinol ,  -  NARA,   -  Associação  Amigos  de  Gaby,  -  Creche  Vovó Zoraide,

-  Creche  Hipólita  Eranci,  -  Casa  da  Mulher  Trabalhadora,  -  Creche  São  Jeronimo

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

Creche  Nossa  Senhora  do  Desterro,  -  Centroherd  1  e  2,  -  Creche  Frei  Gabriel  Frazzanó;

4.  Apresentação  do  Plano  Municipal  de  Medidas  Socioeducativas  em  meio  aberto  do

Município  de  Uberaba;  5.  Apresentação  e  Apreciação  do  Plano  de  Ação  para  o  ano  de

2015;  6.  Apresentação  e  Apreciação  do  Cronograma  de  reuniões  para  o  ano  de  2015;  7.

Plano  de  Trabalho  da  Casa  do  Adolescente  Guadalupe  –  Convênio  014;  8.  Informes:  –

Retorno  da  Comissão  -  Denúncia  do  Conselho  Tutelar;  -  Edital  FUMDICAU  2015;  -

Apresentação  dos  pedidos  de  renovação  de  inscrições;  9.  Encerramento.  Justificaram  a

ausência  os  conselheiros:  Vanessa Saud Borges,  Ailton  Aleixo  de Almeida,  Sandra  Maria

Rosa,  Arnaldo  Luiz  da  Costa  Filho,  Claricinda  Regina  Massa  Borges.  A  Presidente

Michelle  faz  a  abertura  da  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos.  A  ata  da  reunião

anterior  foi  l ida  pela  Conselheira  Mariângela  e  a  mesma  foi  aprovada  por  unanimidade

pelos  conselheiros  presentes.  I tem  3:  Pedidos  de  Renovação  de  Inscrições:  O  pedido  de

renovação  do  ICBC  Insti tuto  de  Cegos  do  Brasi l  Central  não  foi  apresentado  pois

conforme  determina  o  regimento  interno  do  COMDICAU  para  apresentação  é  necessário

um  representante  na  plenária;  O  pedido  de  renovação  da  Centroherd  1  e  2  não  foi

apresentado,  pois  conforme  a  portaria  3088  de  23/12/2011  as  Comunidades  Terapêuticas

não  podem  atender  crianças  e  adolescentes,  sendo  assim,  não  podem  se  inscrever  no

COMDICAU.  A  Presidente  Michelle  sugere  fazer  uma  reunião  com  as  comunidades

terapêuticas  inscri tas  até  então  no  COMDICAU  informando  sobre  a  referida  portaria  e

direcionando  esses  adolescentes  para  o  NARA  –  Associação  do  Núcleo  de  Reabilitação  do

Adolescente  Dependente  Químico  e/ou  IMAD  Casa  de  Santa  Geana  que  atende  adolescentes  do  sexo

feminino.  Farão  parte  desta  comissão  os  conselheiros  José  Severino,  Michelle,  Vanessa
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Mota  e  Iara.  A  reunião  ficou  agendada  para  o  dia  11/12/2014  às  09:00hs  na  Casa  dos

Conselhos.  A  partir  desta  data  as  Comunidades  Terapêuticas  não  serão  inscri tas  mais  no

Conselho Municipal  dos  Direi tos  da Criança e  do Adolescente  de Uberaba – COMDICAU

em  função  da  Portaria  3088  do  Ministério  da  Saúde.  A  Presidente  Michelle  coloca  em

votação  tal  sugestão  que  é  aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros  presentes;  Já  o

pedido  da  Creche  Frei  Gabriel  de  Frazzanó  ficou  de  receber  a  visita  dos  conselheiros

responsável,  mas  a  visita  não  foi  feita.  Está  presente  na  plenária  a  representante  da

Inst i tuição,  com  isso,  a  Presidente  Michelle  sugere  a  plenária  que  o  pedido  seja

apresentado  com  a  ressalva  dos  conselheiros  responsáveis  realizem  a  visita

posteriormente  e  apresentem  o  relatório  na  plenária  de  fevereiro/2015.  Tal  sugestão  foi

aprovada  por  unanimidade.  Continuando  com  os  pedidos  de  renovações  de  inscrições,

foram  apresentados  Inst i tuto  São  José  Operário,  Creche  Fraternidade  Rouxinol ,  NARA,

Associação  Amigos  de  Gaby,  Creche  Vovó  Zoraide,  Creche  Hipoli ta  Eranci ,  Casa  da

Mulher  Trabalhadora,  Creche  São  Jeronimo  Emiliani ,  Creche  Nossa  Senhora  do  Rosário,

Casa  do  Menor  Coração  de  Maria,  Creche  Nossa  Senhora  do  Desterro  que  após  discussão

foram  aprovados  por  unanimidade  e  os  certif icados  serão  entregues  a  partir  de  2ª  feira

(08/12/2014).  Item  4.  Apresentação  do  Plano  Municipal  de  Medidas  Socioeducativas  em

meio  aberto  do  Município  de  Uberaba.  O  Plano  Municipal  de  Medidas  Socioeducativas

em  meio  aberto  é  um  instrumento,  por  excelência,  de  garantia  e  defesa  de  direi tos  que

pretende  criar ,  fortalecer  e  implementar  um  conjunto  articulado  de  ações  e  metas  para

assegurar  a  proteção  integral  à  criança  e  ao  adolescente.  O  plano  conforme  orientações

do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Minas  Gerais  prevê

ações  art iculadas  nas  áreas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  cul tura,  capacitação

para  o  trabalho  e  esporte,  para  os  adolescentes  atendidos,  em  conformidade  com  os

princípios  elencados  na  Lei  nº:  8.069-ECA,  e  foi  elaborado  para  os  10  anos  seguintes

devendo  ser  revisado  sempre  que  necessário.  O  plano  foi  aprovado  com  uma  abstenção.

5.  Apresentação  e  Apreciação  do  Plano de  Ação para  o  ano de  2015,   que  visa  elaborar  e

executar  o  plano  de  ação  e  aplicação  do  Conselho  Municipal  dos  Direi tos  da  Criança  e

Adolescente.  O plano de ação foi  del iberado com base na resolução 137 de 21/01/2010 do

CONANDA  (Conselho  Nacional  dos  Direi tos  da  Criança  e  Adolescente).  A  qualquer

momento  o  CMDCA  poderá  fazer  revisão  do  plano  visando  adequar  às  necessidades  do

momento.  A  Presidente  Michelle  faz  a  votação  e  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos

conselheiros,  com  três  al terações  a  fazer.  São  elas:  -  Acompanhar  o  PMMSE  (Plano
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Municipal);  -  Reordenamento  das  Insti tuições  de  Acolhimento;  -  Participação  mais

efet iva  dos  conselheiros  na  educação  infanti l  (frente  de  defesa).  I tem 6.  Apresentação  e

Apreciação  do  Cronograma  de  reuniões  para  o  ano  de  2015:  O  cronograma  foi

apresentado  pela  Presidente  Michelle  onde  as  plenárias  serão  toda  primeira  4ª  feira  do

mês  a  part ir  das  14h.  O cronograma  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos  conselheiros.  7.

Plano  de  Trabalho  da  Casa  do  Adolescente  Guadalupe  –  Convênio  014:  A  Presidente

Michelle  informa  que  o  convênio  que  o  Estado  tem  com  o  Município  foi  adit ivado  por

mais  um  ano.  Sendo  assim,  é  sol ici tada  a  aprovação  do  conselho  para  a  prorrogação  do

prazo,  por  mais  um  ano,  junto  a  Casa  do  Adolescente  de  Guadalupe  para  execução  do

convenio,  o  qual  foi  aprovado  através  de  Edital.   Os  conselheiros  aprovaram  com  uma

abstenção  da  conselheira  Jaci lane.  8.  Informes:  –  Edital  FUMDICAU 2015:  O edital  será

publicado hoje  e  os  projetos  poderão ser  apresentados  até  23/12/2014 às  16:00hs na Casa

dos  Conselhos.  O  valor  do  projeto  será  de  até  R$  12.000,00  (Doze  Mil  Reais)  a  ser

repassado  às  insti tuições.  O  edital  não  permite  reformas  e  construções;  Quanto  aos

pedidos  de  renovação  de  inscrições  apresentado  pelas  inst ituições  até  a  presente  data,  a

Presidente  sugere  que  os  mesmos  sejam  apresentados  na  plenária  de  fevereiro/2015  e  as

inst ituições  poderão  concorrer  ao  edital.  Foi  sugerido  pelos  conselheiros  que  realizem

uma  reunião  extraordinária  para  apresentação  de  tais  pedidos.  Tal  sugestão  foi  aprovada

sendo que  a  plenária  extraordinária  acontecerá  no  dia  11/12/2014 as  14:00hs na  Casa dos

Conselhos,  f icando então os  pedidos de renovação distr ibuídos entre os conselheiros para

análise  documental  e  visi ta  técnica.  Edital  da  CEMIG:  A empresa  sol ici ta  a  indicação  de

inst ituição para  serem contempladas  com recurso de dedução do imposto  de renda.  Tendo

em vista que este  conselho não tem tempo hábil  para realizar tal  edi tal,  esse ano não será

possível  que  o  fumdicau  seja  contemplado  com  os  recursos  da  CEMIG.  A  plenária

também votou  pela  não  continuidade  das  inst ituições  contemplada  no  ano  passado,  tendo

em  vista  que  é  importante  a  realização  de  edital.  Pedido  de  Inscrição  do  Sanatório

Espiri ta  de  Uberaba:  A  comissão  reuniu  e  elaborou  um  ofício  (081/2014)  que  foi

encaminhado  ao  diretor  da  Saúde  Mental  para  esclarecimentos  quanto  à  si tuação  de

atendimento  de  adolescente  no  Sanatório  Espiri ta.  Últ imo  informe  é  sobre  o  saldo atual da

conta do FUMDICAU da conta 7000-9 é de: R$ 3.938,35 e na conta 200000-8 é de: R$ 511.001,78. Nada

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

a  reunião  às  16h:41min,  sendo que  essa  ata  foi  redigida  por  mim,  Vanessa  Ribeiro  Mota,

1º  Secretária  do  COMDICAU,  e  será  lida  e  aprovada  pelos  conselheiros  presentes:  Maria
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Catarina Souto,  Jaci lane de Barros Ribeiro,  Augsta Maria Alves  Carlos,  Otoni  Alberto do

Nascimento,  Vanessa  Ribeiro  Mota,  Amélia  Maria  R.  Naves,  Maria  Aparecida  Ferreira,

Márcia Helena Carvalho Louzada de Lima,  Shirley Pereira Dias,  Iara Nascimento Pereira,

Mariangela  Terra  Branco  Camargos,  Deuselina  Pereira  Lima,  José  Antonio  Neto,  Marl i ,

Souza  Pereira,  Eliane  Rocha  Atua  Leocádio,  Fernanda  Beatriz  Silva  Pereira,  Magali  de

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

Cláudia  Crist ina  Silva,  Ana  Cláudia  Caetano  Barbosa,  Elisangela  Olívia  Pereira,  Eude

dos Santos de Santana,  José Severino Rosa,  Maria das Graças Caetano Silva.  
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