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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 07/05/2014 
 

Aos sete dias do mês de maio de 2014, às 14h30min, 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 da ata  anterior;  3.  Pedido de Inscrição: Associação Educadora da Infância e 

Juventude – Encantos  Dominicanos; 4.  Apresentação e Apreciação do Edital  de Eleição 

Sociedade Civil ;  5 – Readequação do Plano de Trabalho da ABRACE; 6 – Informe; 7 – 

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

agradecendo a presença de todos e solici tou a confirmação dos conselheiros se todos 

haviam recebido a ata pelo email .  Após a confirmação, justif icou a ausência dos 

conselheiros Fernanda Roqueti ,  Sandra Maria Rosa, Maria Eugênia Gonzaga Lopes  

procedeu com a lei tura da mesma.  A Vice Presidente Mariângela faz uma ressalva sobre 

os questionamentos feitos pela conselheira Cláudia sobre a documentação do pedido de 

inscrição do Insti tuto Municipal  Anti  Drogas Casa “Isabel Aparecida do Nascimento”,  

Mariângela diz que o seu compromisso é com a garantia dos direi tos da criança e do 

adolescente e não uma questão pessoal  como a conselheira Cláudia disse. A conselheira 

Mariângela solici ta também que faça alteração sobre o Seminário “Tributo a Cidadania”, 

onde ela informa que é em parceria com a Receita Federal  e FIEMG. Após feitas as 

al terações a ata foi  aprovada por unanimidade. A Presidente Michelle solicita a inserção 

de três pontos de pautas,  que foram aprovados pelos conselheiros.  1º  i tem a ser inserido: 

Readequação do plano de trabalho da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 

(FUNEPU). 2º  i tem: Ofício da Vara da Infância e Juventude e 3º  i tem: Denúncia fei ta na 

Sede do COMDICAU sobre o Conselho Tutelar.  Seguindo com a Pauta  a Presidente 

solici ta que o Item 3: Pedido de Inscrição:Associação Educadora da Infância e Juventude 

– Encantos Dominicanos seja suprido da pauta,  pois não houve tempo hábil  para realizar 

a visi ta pois a  insti tuição funciona em período vespert ino. Item 4: Apresentação e 

Apreciação do Edital  de Eleição Sociedade Civil  – O conselheiro Arnaldo fez a lei tura 

do edital  e após l ido foi  solici tada pela Presidente Michelle que fosse aprovada em 

plenária pelos conselheiros a alteração da data da eleição para o dia 04/06/2014, a 

presidente informa ainda que enviará ofício para os sindicatos afins e da mesma forma 

para os outros segmentos. A alteração da data da eleição foi  aprovada por unanimidade e 
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será enviado ao Prefeito Sr.  Paulo Piau ofício para que o mesmo possa dar posse aos 

novos conselheiros.  Item 5: Readequação Plano de Trabalho da ABRACE – O 

representante da Insti tuição Sr.  José Osmar informa que, parte do recurso do 

FUMDICAU seria gasto na compra de elet rodomésticos,  mas como a AACD encerrou 

suas at ividades na cidade a mesma doou estes eletrodomésticos para a ABRACE, sendo 

assim, ele solicita al teração no plano de trabalho destes i tens doados por outros  

produtos. O novo plano de trabalho foi  aprovado por unanimidade; Readequação do plano 

de trabalho da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU) - A representante 

da Insti tuição Irani explica que fez a alteração de i tens do plano anterior e solici ta 

aprovação do conselho. Após explicações as alterações foram aprovadas por 

unanimidade. A Presidente informa que a Juizado da Infância e Juventude solici taram ao 

conselho, através de oficio uma visi ta a Insti tuição Loide e Eunice para verificar se 

existe alguma criança ou adolescente  acolhidos sem determinação judicial  na referida 

Insti tuição e acha pert inente que seja fei ta uma comissão para a realização dessa visi ta.  

A comissão foi  formada pelas conselheiras:  Mariângela,  Ivone, Vanessa Saud e Michelle. 

A data da visi ta será informada pela Presidente Michelle por email .  A Presidente informa 

sobre uma Denúncia do Conselho Tutelar e sugere a formação de uma comissão para 

averiguar a veracidade da denuncia em questão ou caso os conselheiros decidam poderá 

ler  a referida denuncia.  Após explicação a plenária decidiu pela formação da comissão 

que foi  composta pelos conselheiros:  José Neto, Jacilane, Michelle e Vanessa Saud. 

Ficou agendada uma reunião para o dia 23.05.14 às  09:00h na Casa dos Conselhos;  Item 

6 – Informes: O saldo atual da conta do FUMDICAU é de: R$ 440.047,86 (quatrocentos e quarenta mil 

quarenta e sete reais e oitenta e seis 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, Vanessa Ribeiro Mota, Secretária do COMDICAU, e será l ida e 

aprovada pelos conselheiros presentes:  Claricinda Regina Massa Borges, Maria Catarina 

Souto, Jacilane Barros Ribeiro, Augusta Maria Alves Carlos,  Vanessa Ribeiro Mota, 

Maria das Graças Pereira Machado, Márcia Helena Carvalho Louzada de Lima, Ivone 

Aparecida Vieira da Silva, Mariângela Terra Branco Camargos,  Ir .  Deuselina Pereira 

Lima, José Antônio Neto, Vanessa Saud Borges, Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da 

Rocha Atua Leocádio,  Julio César Filho, Michelle Carvalho Santos,  Ana Cláudia Caetano 

Barbosa, Arnaldo Luiz da Costa Filho, El isangela Olívia Perei ra,  Maria das Graças 

Caetano Silva,  Débora Pegorari .  


