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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 04/05/2016 

 

Aos quatro dias do mês de maio de 2016, às 14h:25min, na sala de reuniões do 

Conselho da Cr iança e Adolescente de Uberaba–COMDICAU, situada à Rua Artur 

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

plenár ia ordinár ia com seguinte pauta:  1. Abertura:  2. Eleição Não 

Governamental;  3.Leitura das atas anteriores; 4. Pedido de Inscrições das 

inst ituições Lar Espir ita Jarbas Leone Varanda; I tem 5 –  informes: Retorno da 

comissão de bens: aquecedores solares; Apresentação de Pedido de Inscr ição: 

Inst ituto Pater de Educação e Cultura e Saldo Contas FUMDICAU ; I tem 6 – 

Encerramento.  Just if icaram a ausência os conselheiros: Ai lton Aleixo de Almeida  

e Marcia Helena Carvalho Louzada de Lima ; A Presidente agradece a presença 

de todos e inic ia a plenár ia com a  Eleição Não Governamental informando que 

foram enviados todos os of íc ios para as inst ituições que compõe os segmentos 

que estão em vacância neste conselho e infelizmente não foi obtido retorno p ara 

composição de todas as cadeiras. Quanto aos segmentos: Fórum de Defesa, 

Inst ituições Empresarias e Sindicatos dos trabalhadores não foram enviado 

devido por falta de atual ização dos contatos dos mesmos . Apenas as inst ituições 

Isabel do Nascimento e Casa Lares Vida Viva enviaram representantes, mas tais 

representantes já faz parte do conselho.  Quanto a comissão de direitos humanos 

e pastoral da cr iança enviaram representantes mas não compareceram a plenária 

hoje. A conselheira Claric inda quest iona sobre a falta de interesse das 

inst ituições de part ic iparem do Conselho, percebe que o conselho está sem 

credibi l idade e o que pode ser feito para conscient ização dos representantes das 

inst ituições. A Presidente Michel le ressalta que a part ic ipação da sociedade civil  

nas plenár ias, nas conferência, na roda de conversa é precár ia e ainda há 

reclamações que o “poder públ ico” está ocupando o espaço e del iberando sem 

consentimento de todos, mas se não part icipam como querer del iberar ou discut ir  

algo. O Conselheiro Otoni expõe sobre conscient izar a todos, pois se querem 

reverter a situação devem part ic ipar efet ivamente do conselhos e das ações 

desenvolvidas em prol das criança e do adolescentes. Os conselheiro José 

Sever ino e Iara sugerem o envie de e-mail as inst itu ições sol icitando 

esclarecimento sobre a não part ic ipação ou não envio de representante para 

part ic iparem da eleição não governamental.  Tal sugestão foi aprovada por 

unanimidade.  Foi sugerido pela presidente a recomposição da mesa diretora no 

que tange a v ice presidência dentre os representantes da sociedade civi l  

presente na plenár ia. Tal sugestão foi aprovada, sendo eleita por unanimidade a 

conselheira Jaci lane de Barros Ribeiro como vice presidente do COMDICAU. Após 

a eleição a Presidente sol ic itou a lei tura das Atas do dia 09 de março e dia 6 de 

abri l que foram aprovadas com uma abstenção. Seguindo com a pauta, a  

Presidente informa ainda que dentro das ações voltada para criança e 

adolescente está o dia 18 de maio –  Dia Mundial de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Cr iança e Adolescente:  será realizado uma reunião com os 

técnico do CREAS-Centro de Referência Especial izado de Assistência Social ,  

representantes de algumas inst ituição para def inir as diretr izes a serem real izada 

sobre essa ação. Sugere a part ic ipação de dois conselheiros  do COMDICAU 

nessa Reunião. A reunião será realizada no dia 05/05/2016 às 15h na Casa do 

Menino, sendo assim part ic iparão dessa reunião as conselheiras Iara Nascimento 



 
 

COMDICAU – Rua Artur Machado Nº. 553 - Casa dos Conselhos 
Uberaba MG – (34) 3332.3737 – –comdicau@uberabadigital.com.br 

 

e Jacilane. I tem 4 –  Pedido de Inscrição do Lar Espir ita Jarbas Leone Varanda, O 

representante da inst ituição Sr. Virgíl io informa que a inst ituição está f inal izando 

as reformas conforme sugerido pelo conselheiro Otoni bem como alterações no 

estatuto, tais mudanças estarão f inal izada até o dia 20 de maio, a inst ituição 

atenderá até 10 crianças em regime de casa lar na faixa etár ia de 05 a 12 anos. A 

Presidente sugere ainda que a inst ituição faça alteração no estatuto da seguinte 

maneira: acolhimento de cr ianças de 05 a 12 anos com direitos violados 

encaminhados pelo conselho tutelar  e pelo juizado . Informa ainda que o município 

devido ao período eleitoral não fará novos convênios. Senhor Virgil io explica que 

a inst ituição será mantida com recursos próprios com funcionários contratados. A 

conselheira Claricinda indaga se existe essa demanda no município. A presidente 

informa que o município possui uma casa, que é a Casa de Proteção que está 

passando pelo processo de reordenamento conforme legislações vigentes, a 

mesma será dívida em 3 casas, sendo que a primeira atenderá cr ianças na faixa 

etária de 0 a 6 anos,  a segunda casa atenderá crianças do sexo mascul inos de 07 

a 12 anos e a terceira atenderá crianças do sexo feminino de 07 a 12 anos , todas 

inscr itas no COMDICAU e conveniadas com a SEDS . Todas as casas devem 

possuir equipe técnica mínima ou seja um assistente social,  quatro cuidadores e 

um psicólogo. Após expl icações foi aprovada a inscr ição do Lar Espir ita Jarbas 

Leone Varanda com prazo de 120 dias para apresentação das readequações  do 

estatuto. Foi sugerido ainda uma reunião com a Promotor ia da Vara da Infância e 

Juventude e Jurídico da SEDS para apresentar  a inst ituição aos mesmos. I tem 5 – 

Informe: Retorno da Comissão de Bens sobre os aquecedores solares, a 

conselheira El isangela informa que conforme deli berado em plenária os 

aquecedores solares estragados não serão devolvido para o COMDICAU, e já 

acordado com a assessor ia jur ídica da SEDS os mesmos serão doados pelas 

inst ituições para a Prefeitura de Uberaba. Os aquecedores em bom estado de 

conservação serão devolvido para o COMDICAU, e o conselho fará  um Edital 

junto com os demais bens que estão no porão da Casa dos Conselhos . Ficaram 

responsáveis pela elaboração desse edital as conselheiras Michel le Carvalho e 

Iara Nascimento. O Conselheiro Otoni ressalt a que não é o fato de doar a 

Prefeitura que a inst ituição não terá ONUS no  caso dos aquecedores estragados . 

Outro informe pedido de inscrição do Inst ituto Pater de Educação e Cultura, a 

análise documental e a visita técnica será realizada pelo conselheiro Otoni. 

Últ imo informe da pauta é sobre o saldo da contas do FUMDICAU: Conta 200.000 -

8, saldo é de R$ 350.048,81 (trezentos e cinquenta mil,  quarenta e oito reais e 

oitenta e um centavos), conta 7000-9 saldo: R$ 5.793,61 (cinco mil setecentos e 

noventa e três reais e sessenta e um centavos). Finalizando os informes a 

Conselheira Jaci lane expõe sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Cr iança 

e do Adolescente que foi real izada na cidade de Brasíl ia,  onde part ic ipou como 

delegada representando o município de Uberaba. Informa ainda que a conferência 

contou com a part ic ipação efet iva de adolescentes e trouxe vários mater iais de 

estudo que f icará à disposição dos conselheiros na sede do COMDICAU.  Nada 

mais a ser tratado nesta a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 

15h:49min, sendo que essa ata foi redigida por mim, Verediana Pereira de 

Freitas, Secretária Execut iva do COMDICAU e será l ida e aprovada pelos 

conselheiros presentes:  Clar ic inda Regina Massa Borges, Jacilane de Barros 

Ribeiro, Otoni Alberto do Nascimento Junior, Vanessa Ribeiro Mota, Mar ia 

Aparecida Ferreira, Shir ley Pereira Dias, Iara Nascimento Pereria, Liana Borges 
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Amaral,  El iane da Rocha Atua Leocadio,  Fernanda Beatr iz Silva Pereira, Magal i  

de Fát ima Oliveira Coelho, Michel le Carvalho San tos, Ana Cláudia Caetano 

Barbosa, Arnaldo Luiz da Costa Fi lho, El isangela Olívia Pereira, José Sever ino 

Rosa, Maria das Graças Caetano.  


