ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 07/10/2015
Aos sete dias do mê s de outubro de 2015, 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 plenária ordinária com
seguinte pauta: 1. Abertura: Michelle Carvalho dos Santos, Presidente do COMDICAU;
2. Leitura das atas anteriores; 3. Pedidos de Renovações de Inscrições: - do Curso de
Aprendizage m “Aprendiz Administrativo desenvolvido pelo Instituto de For mação e
Pesquisa São José Operário e da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba; 4. Pedidos
de Inscrição: Lar da Criança Feliz; 5.Pedido de Readequação de Plano de Trabalho do
FUMDICAU das instituições: Associação Ami gos de Gaby e Entidade Assistencial Rosa
de Saron; 6 - Infor mes: Oficio nº: 140/2015 do Instituto Municipal Antidrogas;
Apresentação do pedido de renovação da Entidade Assistencial Rosa de Saron; Oficio nº:
367 – Ministério Público e Saldo Contas FUMDICAU; 7. Encerra mento. Justificara m a
ausência os conselheiros: Claricinda Regina Massa Borgs, Otoni Alberto do Nascimento,
Vanessa Ribeiro Mota, Amelia Maria R. Naves, Magali de Fátima Oliveira Coelho,
Luciano Carvalho Mariano Junior, Juliana Cristina Carvalho Pereira, Maria das Graças
Caetano Silva e Jose Antônio Neto. A Presidente Michelle fez a abertura da reunião
agradecendo a presença de todos e informa que a 1ª Secretária do COMDICAU Vanessa
Mota não enviou as Atas do dia 02/09 e do dia 16/09 e por isso na plenária de hoje não
terá a leitura das me s ma s. Item 3 – Pedido de Renovação do Curso de Aprendizage m
“Aprendiz Admi nistrativo” ofertado pelo Instituto de For mação e Pesquisa São José
Operário, a análise documental e a visita foi realizada pela conselheira Ana Claudia que
relata que no dia da visita estava m presente 46 adolescentes, sendo que 32 estão
inseridos e m e mpresas e os outros 14 estão e m treinamentos. Após explicações o pedido
de renovação do Curso de Aprendizage m “Aprendiz Administrativo foi aprovado por
unanimidade. Ite m 3.1 Pedido de Renovação de Inscrição da FUNEPU, a análise
documental e a visita técnica foi realizada pelas conselheiras Jacilane e Claricinda, foi
relato pelas conselheiras que no mome nto a FUNEPU não desenvolve nenhuma projeto
que atende crianças e adolescentes, informa ainda que durante a análise da documentação
verificou-se que não há nenhuma infor mação ou registro sobre o atendimento ou projeto
voltados para crianças ou adolescente. A Presidente informa que de acordo com Art 90 –
paragrafo único as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder a
inscrição de seus progra mas, especificando os regi mes de atendi mento na forma definida
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no artigo ou seja e m regime de orientação e apoio sociofamiliar; apoio socioeducativo
e m meio aberto; colocação fa miliar; abrigo; liberdade assistida; se miliberdade e
internação. Sendo assi m o pedido de renovação da FUNEPU foi reprovado, mas a
fundação poderá solicitar nova mente o pedido desde que adeque sua documentação antes
de iniciar a realização de qualquer projeto, programa ou ação voltadas para criança e
adolescente. A conselheira Jacilane solicita infor mações sobre o diagnóstico visto que a
FUNEPU seria uma das instituições cotada a realiza-lo. Keila representante da FUNEPU
infor ma que a instituição te m condições de realizar o diagnóstico, confor me infor mado
para conselheira CLaricinda, ma s precisa saber qual a ideia e o que realmente o
COMDICAU precisa. A Vice Presidente Marinagela explica que a ideia e realizar o
diagnostico com a comunidade loca. A Presidente Michelle sugere a for mação de uma
comissão para definir quais são os dados que necessitam ser levantados, qual a forma
correta de contratar uma instituição para realizar esses diagnóstico. A comissão foi
formada pelas conselheiras: MAriangela, Claricinda, Fernanda, Michelle. A Conselheira
Fernanda ficou responsável por marcar uma reunião com a PROGER para definição dos
ter mos jurídicos. Ite m 4 – Pedido de Inscrição Creche Lar da Criança Feliz, a visita foi
realizada pela conselheira Yara que contatou-se que a instituição encontra-se e m regular
funciona mento, atendendo atualmente 80 crianças e desenvolve ações socioeducativas e
toda a documentação está devida mente regularizada. Após explicações o pedido de
inscrição da Creche Lar da Criança Feliz foi aprovado por unani midade. Item 5 – Pedido
de Readequação do Plano de Trabalho da Entidade Assistencial Rosa de Saron e
Associação Amigos de Gaby, a Presidente solicita a retirada da pauta do Pedido de
Readequação da Entidade Rosa de Saron pois a mes ma não apresentou o plano de
trabalho devidamente assinado e alterado. Readequação do Plano de Trabalho da
Associação Amigos de Gaby a instituição realizou a compra dos itens que consta no
plano e devido algumas promoções do material restou recursos e solicita a utilização do
recurso na compra de linha reta, fio overlock. Após o pedido de readequação do Plano de
Trabalho da Associação Amigos de Gaby foi aprovado por unanimidade. Item 6 –
Infor mes: Oficio nº: 140 do Instituto Municipal Antidrogas, que trata do encerra mento
das atividades da Casa de Acolhi mento Santa Geanna Beoretta Molla, que atual mente
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recuperação de dependência de substância psicoativas. O instituto informa ainda que as
atividades encerraram e m 31/12/2015 conforme já informado ao Juizado da Infância e
Juventude e para Secretaria de Desenvolvimento Social; outro infor me sobre o pedido de
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renovação de inscrição da entidade Rosa de Saron. A analise documental e a visita
técnica será realizada pela conselheira Yara. Infor me sobre o oficio 367 do Ministério
Público que comunica os atos praticados pela conselheira tutelar Shâ mara Lopes Arantes
Ribeiro, a Presidente Michelle explica que a comissão apurou que a conselheira e m
questão durante licença medica exerceu outras atividades, mas mes mo assim não foi
possível proceder com o processo administrativo pois a mes ma solicitou reunia e que
agora não é competência do conselho fica a cargo do Ministério Publico realizar alguma
punição visto que a mes ma é candidata no atual processo seletivo de Eleição Unificada
2015. Últi mo infor me sobre o saldo atual das contas do FUMDICAU: Conta 200.000-8 o
saldo é de R$ 310.064,91 (trezentos e dez mil, sessenta e quatro reais e noventa e um
centavos), conta 7.000-9 o saldo é de R$ 861,63 (oitocentos e sessenta e um reais e
sessenta e três centavos). Nada mais a ser tratado nesta a Presidente do COMDICAU
Michelle Carvalho Santos, encerrou a reunião às 15h:20min, sendo que essa ata foi
redigida por mi m, Verediana Pereira de Freitas, Secretária Executiva do COMDICAU e
será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Ailton Aleixo de Al meida, Eliane da
Rocha Atua Leocádio, Fernanda Beatriz Silva Pereira, Michelle Carvalho Santos, Ana
Claudia Caetano Barboa, Arnaldo Luiz da Costa Filho, Elisangela Olívia Pereira, José
Severino Rosa, Jacilane de Barros Ribeiro, Maria Aparecida Ferreira, Marcia Helena
Carvalho Louzada de Li ma, Shirle y Pereira Dias, Iara Nascimento Pereira, Mariangela
Terra Branco Ca margos.
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