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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 05/02/2014 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h:30min, na sala de reuniões 

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

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

uma plenár ia ordinária com seguinte pauta:  1. Abertura: Michelle Carvalho dos 

Santos, Presidente do COMDICAU;  2. Leitura de atas anteriores; 3. Café com 

COMDICAU; 4. Comissão de Aval iação de Bens . 5. Readequação do Plano de 

Trabalho Cássio Rezende; 6. Escolha de um conselheiro para compor Comissão 

de Captação de Recursos para os Fundos Municipais vinculados a Secretaria de 

Desenvolvimento Social ;  7. Informes.  A Presidente Michele Carvalho Santos, fez 

a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e dando as boas vindas a 

uma nova etapa das reuniões do COMDICAU no ano de 2014. A Presidente 

just if ica a ausência da 1ª Secretár ia Vanessa que por mot ivo de saúde não pode 

comparecer a plenár ia e não enviou a Ata do mês de Dezembro em temp o hábi l 

para que fosse enviada aos conselheiros , just if icou ainda a ausência da 

Secretár ia Execut iva Verediana que a pedido da Secretar ia de Desenvolvimento 

Social está part ic ipando da solenidade de posse da Nova Diretoria do COMDEFU 

onde irá redigir a Ata  de Posse, logo após a Presidente sol icitou a leitura da ATA 

do dia 06/12/2013, que depois de l ida foi aprovadas por unanimidade. A 

Presidente apresenta a Sra. Vanessa que substituirá o ex -conselheiro t itular  

Marco Túl io no segmento governamental –  Chef ia de Gabinete. Seguindo com a 

pauta item 3 –  Café com o COMDICAU a Presidente sol icita a aprovação dos 

conselheiros para real ização do um encontro que terá como f inal idade uma maior 

aproximação entre inst ituições, parceiros e conselheiros e ainda será um espaço 

de divulgação maior perante a comunidade através de cart i lhas, cartazes, etc.  

Após expl icações Café com COMDICAU foi aprovado por unanimidade, f icando de 

def inir a data e local posteriormente. I tem 4 –  Comissão de Avaliação de Bens: A 

Presidente expl ica que existe 3 mandados judiciais e que com a ausência da 

Conselheira Vanessa é necessár io que outro conselheiro componha a Comissão 

de Avaliação de Bens para avaliação do material  c itado nos mandados judiciais. 

O Conselheiro Derby coloca a disposição para  compor a comissão em questão. 

I tem 5 –  Readequação do plano de Trabalho da Creche Cássio Resende. Foi 
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sol ic itada pela Coordenadora da Creche supr ir da Pauta a sol ic itação de 

readequação. I tem 6 - Comissão de Captação de Recursos para os Fundos 

Municipais vinculados a Secretar ia de Desenvolvimento Social.  A Presidente 

informa que a Secretária de Desenvolvimento Social Sra. Angela Dib está 

compondo uma comissão de captação de recursos para os Fundos Municipais e 

sol ic ita de cada conselho um representante par a compor essa comissão. Após 

explicações f icou del iberado que a conselheira Mariângela Camargos 

representará o COMDICAU na referida comissão. I tem 7 –  Informes: Foi feita a 

leitura dos informes pela Presidente destacando a posse dos membros do 

Conselho Municipal de Voluntár io que será real izada no dia 21/02/2014 no 

Gabinete do Prefeito. A Vice-Presidente Mariângela fez a leitura do Plano de 

Ação 2014 aprovada na plenária de dezembro/2013 para conhecimento de todos. 

Ficou def inido pelos conselheiros que a re união da Comissão de Finanças e  

Comissão de Comunicação acontecerá no dia 12/02/2014 às 09h na Casa dos 

Conselhos. A Presidente informa que está aguardando da Assessor ia Jurídica da 

SEDS uma relação das inst ituições que ainda não apresentaram documentaçõe s 

referente a l iberação de recursos do ano de 2013. O  Conselheiro Ai lton sugere 

que se sol icite ao Secretário Municipal José Renato uma reunião para que a cota 

de contra part ida, que o Município arrecada, das empresas a  serem instaladas na 

cidade seja direcionada para o FUMDICAU. Foi reivindicado pelos conselheiros a 

instalação do condicionador de ar.Nada mais a ser tratado nesta a Presidente do 

COMDICAU Michel le Carvalho Santos, encerrou a reunião às 15h:30min, sendo 

que essa ata foi redigida por mim, Arnaldo Luiz da Costa Fi lho, 2ª Secretário do 

COMDICAU, e será l ida e  aprovada pelos conselheiros presentes: Vanessa Saud 

Borges, Marl i de Souza Pereira, Ai lton Aleixo de Almeida, Sandra Maria Rosa, 

Michel le Carvalho Santos, Ana Cláudia Caetano Barbosa, Arnald o Luiz da Costa 

Fi lho, Maria das Graças Caetano Si lva, Débora Pegorari ,  Clar icinda Regina 

Massa Borges, Leiva Lúcia Rocha, Amélia Maria R. Naves, Maryl in C. Alves, 

Ivone Aparecida Vieira da Si lva, Mariângela Terra Branco Camargos, Ir . 

Deusel ina Pereira Lima, José Antonio Neto, Derby de Castro Lacerda, Márcia 

Marques dos Santos.  


