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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 14/09/2016 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2016, às 14:25, 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 a seguinte pauta: 1. Abertura;  2. Apresentação e 

Apreciação do Projeto de Divulgação do FUMDICAU; 3. Pedido de Renovação de 

Inscrição: - Casa Lar Isabel do Nascimento, - Encontros Dominicanos CNSD; 4. 

Informes: - Pedidos de Renovações de Inscr ições: Curso de Aprendizagem 

“Aprendiz Auxi l iar Administrat ivo I I”  Projeto dos Meninos, -  Hospital da Cr iança, - 

Saldo Contas FUMDICAU; 5. Encerramento. Just if icaram a ausência os 

conselheiros:  Otoni Alberto do Nascimento Junio r, Marcia Helena Louzada 

Carvalho Lima, Magal i de Fat ima Oliveira Coelho, Ana Claudia Caetano Barbosa, 

Claudia Araújo, El isangela Olivia Pereira, Eude dos Santos de Santana  e Yara 

Rocha. A Presidente Michel le agradece a presença de todos e informa que a at a 

do mês de agosto foi l ida na plenár ia anterior. Deseja as boas vinda aos novos 

conselheiros governamentais: Representando  a FUNEL (Fundação de Esportes  e 

Lazer) Henrico S. de Almeida e o representante da Cohagra como conselheiro 

suplente Flávio Henr ique de Paula Leme. A Presidente expl ica que por enquanto 

os representantes não governamentais estão pendentes com vacância em alguns 

segmentos, e na próxima plenár ia será montada uma comissão para real izar uma 

nova eleição para a Gestão 2017/2019. Seguindo a pauta item 2. Apresentação e 

Apreciação do Projeto de Divulgação do FUMDICAU: Este projeto visa a l iberação 

de recursos que tem depositado no FUMDICAU para que possa ser feito materiais 

de divulgação/campanha, com o intuito das pessoas f ísicas e jurídicas p oderem 

doar através da dedução no Imposto de Renda. A Presidente informa que foi 

procurada pelo Sr. Hélio da diretor ia da ACIU para que pudessem fazer uma 

parcer ia onde ele se disponibi l izaria a fazer vis itas nas empresas para expl icar 

sobre essa doação at ravés da doação por dedução no imposto de renda. A 

conselheira Cláudia-representante da SEDS,  sugeriu a rede hoteleira de Uberaba 

fazer uma campanha, onde as pessoas  ou empresas pudessem doar para o fundo 

através de um cofr inho, f ixado nestes locais, mas n este caso não ser ia por 

dedução e sim doação. A Presidente Michelle informa que encaminhará o projeto 

para todos os conselheiros por e -mail e f icará agendada para o dia 20/09/2016 às 

14:00 na Casa dos Conselhos uma reunião com os conselheiros: Henrico, Ail ton,  

Michel le, Jacilane, Iara e Cida para discutirem sobre este projeto. I tem 3.  Pedido 

de Renovação de Inscrição: - Casa Lar Isabel do Nascimento: A conselheira Iara 

faz uma colocação sobre as adolescentes usuárias de drogas que estão 

colocando em risco as outras adolescentes acolhidas na casa e que estão em 

regime de proteção. Claric inda pede para colocar em ata o problema da casa uma 

vez que, eles estão com medo que aconteçam alguma coisa e querem respaldar.  

Informa que o Projeto Roda de Conversa já of ic ializou a Secretar ia de Saúde 

através do of ício nº: 001/2016 sobre a situação da construção da Unidade de 

Acolhimento Infanto Juveni l -  UAI e até a presente data não obt iveram retorno. 

Outro pedido de renovação de inscrição e do  Encontros Dominicanos CNSD:  A 

conselheira Iara fez a vis ita e informa que a Inst ituição está apta  para renovar 

sua inscr ição. O representante da inst ituição Heitor Ati la explica sobre o projeto 

Técnico em Administração, onde a pessoa tem que cursar ou ter concluído o 2º 
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grau, o horário do curso é das 13:30 às 17:45, são 21 discipl inas com 21 

professores, coordenador pedagógico, assistente social e 110 vagas abertas. Os 

dois pedidos de renovações foram aprovados por unanimidade. I tem 4. Informes: 

-  Apresentação dos pedidos de renovações de inscr ições: Curso de Aprendizagem 

“Aprendiz Auxi l iar Administrat ivo I I”  Projeto dos Meninos: Será real izada a visita 

in loco pelos conselheiros Enrico e Michel le; No Hospital  da Cr iança a visita in 

loco será realizada pela conselheira Shir ley. Outro informe sobre o saldo das 

contas FUMDICAU: Conta 200.000-8, o saldo é de R$ 263.373,94 (Duzentos e 

sessenta e três mil,  trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), 

conta 7000-9 saldo:  R$ 5.993,75 (Cinco m il novecentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). Ficou agendada uma reunião sobre o edital de bens  

para o dia 20/09/2016 às 14:00 na casa dos Conselhos. Nada mais a ser tratado 

nesta a Presidente do COMDICAU Michelle Carvalho, encerrou a reunião às 

15h:20min, sendo que essa ata foi redigida por mim, Vanessa Ribeiro Mota, 2ª 

Secretár ia do COMDICAU e foi l ida e aprovada pelos conselheiros presentes: 

Claric inda Regina Massa Borges, Jaci lane de Barros Ribeiro, Vanessa Ribeiro 

Mota, Maria Aparecida Ferreira, Shir ley Pereira Dia s, Iara Nascimento Pereira,  

Ai lton Aleixo de Almeida, Eliane da Rocha Silva Pereira, Fernanda Beatr iz Si lva 

Pereira, Henrico S. de Almeida, Michelle Carvalho Santos, Arnaldo Luiz da Costa 

Fi lho, Mar ia Fernanda Nemeth, Flavio Henrique.  


