
 
 

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

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 09/03/2016 

 

Aos nove dias do mês de março de 2016, às 14h:22min, 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 plenária ordinária com seguinte pauta:  1. Abertura 2. 

Leitura das atas anteriores; Item 3. Pedido de Inscrições das inst ituições 

Lar Espiri ta Jarbas Leone Varanda e Projeto Jovem Aprendiz da FUNEPU; 

Item 4 –  Pedido de Renovação de inscrição do Inst ituto de Vivência em 

Valores Humanos; Item 5 – Apresentação e Apreciação do Regimento 

Interno do COMDICAU; Item 6 –  Informes: - Retorno sobre a situação do 

Plano de Trabalho do ICBC, - Saldo Contas FUMDICAU, - Apresentação do 

pedido de renovação de inscrição Creche Comunitária Monika Budeus, - 

Solicitação de desligamento Li l ia Cristina Coelho, - Solicitação de 

desligamento Mariângela Camargos, - Vacância da Vice Presidência do 

COMDICAU, - Aquecedores Solares (Processo Crescer) ; Item 7 –  

Encerramento. A Presidente Michelle fez a abertura da reunião agradecendo 

a presença de todos e solicita que fosse feita a leitura da ata do mês de 

fevereiro, após a leitura os conselheiros aprovaram a ata por unanimidade. 

Item 3. Pedido de Inscrição da instituição Lar Espirita Jarbas Leone 

Varanda –  O representante da Instituição não está presente, será passado 

novamente na próxima plenária . Já o pedido de inscrição do Projeto Jovem 

Aprendiz da FUNEPU –  A conselheira Jacilane informa que infelizmente não 

foi realizada a visita na Instituição em questão e foi  reagendada para o dia 

22/03/2016 às 09:00hs. Item 4 –  Pedido de Renovação de inscrição do 

Instituto de Vivência em Valores Humanos –  Está presente representando a 

Instituição o Sr. Lourival e a Srª Vanessa, onde os  mesmos explicam que os 

projetos do Inst ituto são voltados para as gestantes (crianças) e o Projeto 

Jovens Aprendiz que oferecerá cursos prof issionalizantes para os 

adolescentes.  A instituição foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Item 5 –  Apresentação e Apreciação do Regimento Interno do 
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COMDICAU –  A Presidente Michelle  explica que a comissão responsável 

pela alteração do Regimento, fez algumas adequações de acordo com a 

nova lei da Polit ica Municipal da Criança e do Adolescente, após algumas 

considerações, o regimento foi aprovado unanimidade e  será repassado a 

Assessoria Jurídica da SEDS para uma análise jurídica, e caso haja alguma 

alteração será repassado novamente na plenária para uma nova votação, 

caso contrário já será enviado para publicação. Item 6 –  Informes: - Retorno 

sobre a situação do Plano de Trabalho do ICBC: Será informado na próxima 

plenária, Saldo Contas FUMDICAU: Conta 200000 -8 R$ 340.358,45 e Conta 

7009 R$ 4.684,35 - Apresentação do pedido de renovação de inscrição 

Creche Comunitária Monika Budeus: A conselheira Iara fará  análise 

documental e a visita in loco na instituição.  Apresentação das cartas 

renuncia das conselheiras: Li l ia Crist ina Coelho e Mariângela Camargos. A 

Presidente informa que por motivos pessoas as conselheiras em questão 

solicitam desligamento deste conselho. A Presidente informa ainda que será 

necessário com urgência a realização da eleição de todos os segmentos 

faltantes e posteriormente eleição da Vice Presidência do COMDICAU.  

Aquecedores Solares (Processo Crescer): A Presidente Michelle informa 

que o COMDICAU não é obrigado a receber os aquecedores de volta  mas é 

necessário analisar a situação que se encontra tais aquecedores , com isso, 

foi formada uma comissão pelos conselheiros José Severino, Amelia Maria 

e Elisangela. Nada mais a ser tratado nesta a Presidente do COMDICAU 

Michelle Carvalho dos Santos, encerrou a reunião às 15h: 48min, sendo que 

essa ata foi redigida por mim, Vanessa Ribeiro Mota, 1ª Secretária do 

COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes:  Claricinda 

Regina Massa Borges, Maria Catarina Souto, Jaci lena Barros Ribeiro, 

Vanessa Ribeiro Mota, Shirley Pereira Dias, Iara Nascimento Pereira, José 

Antônio Neto, Ailton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Atua Leocádio, 

Fernanda Beatriz Silva Pereira, Michelle Carvalho Santos, Ana Claudia 

Caetano Barbosa, Arnaldo Luiz da Costa Filho, Elisangela Olívia Pereira, 

José Severino Rosa.  


