ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 03/02/2016

Aos três dias do mês de fevereiro de 2016, às 14h:16min, 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 conselhei ros para uma plenária
ordinária com seguint e pauta: 1. Abertura: Michelle Car valho dos Santos, Presidente do
COMDICAU; 2. Leit ura das atas anteriores; 3. Pedido de Inscrições das instituições
Grupo Espirita Caritas, Grupo Escoteiro de Uberaba; Item 4 – Pedido de Renovação de
inscrição da Associação Beneficente e Cul tural São Jerônimo – Casa do Adolescente
Guadalupe; Item 5 – Pedido de readequação do plano de trabalho ICBC. Item 6 –
Reordenamento das comissões temáticas do COMDICAU . Item 7 – infor mes:

A

Presidente Michelle Carvalho desej a as boas -vindas a todos nessa pri meira plenária do
ano de 2016 reforçando a i mportân cia da participação dos consel heiros nas reuniões do
COMDICAU. Solicita a inserção de 2 pontos de pauta: pri meiro denuncia Conselho
Tutelar e Retorno sobre a solicitação da Abrace confor me Ata de Dezembro. Tais
inserções foram aprovadas por unani midade. Seguindo com a Paut a foi feita a leitura da
Ata do dia 08 de dezembro de 2015 que após lida foi aprovada pelos conselheiros
presentes. Item 3 – pedido de inscrição Grupo Espirita Carit as e Grupo de Escoteiros de
Uberaba: No Grupo Espirita Caritas a visita foi realizada pelo conselheiro José Severino
que explicou que a instituição executa um trabalho sério e de ação continuada com as
famílias e desenvol verá especificamente atividades com crianças e adolescentes . O
responsável pela instituição explica que essas atividades serão desenvol vidas em um
espaço cedido no bai rro gameleira e j á consta com lista de inscritos , para início das
atividades após a autorização do COMDICAU , 37 crianças e adolescentes. Após
explicações foi aprovado o pedido de inscrição do Grupo Espirita Caritas. Quanto ao
Grupo de Escoteiros de Uberaba foi informado que a instituição passa por readequação
em estatuto e alteração na composição da diretoria e após modificações solicitará
novamente o pedido de inscrição ao COMDICAU. Item 4 - Pedido de Renovação de
inscrição da Associação Beneficente e Cul tural São Jerônimo – Casa do Adolescente
Guadalupe, a visita técnica e anali se documental foi realizada pelo conselheiro Jose
Severino que infor ma que a Casa de Adol escente Guadalupe continua oferecendo os
serviços de apoio e orientação sócio fami liar a criança e adolescentes e está apta a
renovar sua inscrição. Foi aprovado com u ma abstenção o pedido de renovação de
inscrição da Casa do Adolescente Guadalupe. Item 5 – Pedido de Readequaç ão do Plano
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de Trabalho do ICBC. A representante da Instituição, Sra Mirela, relata que a empresa
responsável por fornecer os materiais contidos no plano de t rabalho aprovado pel o
COMDICAU alterou os materiais e os encami nhou sem consultar o ICBC e o instituto
não se atentou para a questão. Infor ma ainda que a visita para elaboração do relatório de
cumpri mento de obj etivo foi realizado pela SEDS e p ela consel heira do COMDICAU
onde foi explicado aos mesmos tal troca e foi fornecido por eles o referido relatório no
qual foram apresentados na prestação de contas. Após analise da prestação de contas pela
auditoria da SEDS a mesma constatou a tr oca dos it ens e a incompatibilidade de dados
do plano de trabalho aprovado por este conselho e as notas fiscais apresentadas. Sendo
assim o ICBC vem nesta plenária solicitar a readequação do plano. Após explicações foi
deliberado pela plenária que o Conselho não pod erá aprovar a readequação haj a visto que
o recurso foi gasto sem o consenti mento deste conselho, poi s confor me todas as
orientações sempre repassadas as instituições , antes delas gastarem os recursos deverão
solicitar a readequação no COMDICAU. A President e explica ainda que o erro foi a
instituição ter efetuado o pagamento a empresa e ainda realizar a prestação de contas.
Foi sugerido pela plenária a realização de uma reunião entre os auditores da SEDS,
Jurídico, representante do COMDICAU e representante d o ICBC para discutirem a
melhor for ma de proceder neste caso e se for necessário a instituição deverá devol ver o
recurso gasto. Item 6 – Reordenamento das comissões temáticas: Comissão de Política
Publica: Conselheiros Jacilane, Michelle, Ana Claudia e Shi rlei; Comissão de Legislação
e Regulamentação: conselheiros Claudia Cristina, Fernanda, Oton i e Catarina; Comissão
de Orçamento e Finanças: Claricinda, M ariangela, Maria das Graças Caetano, Eliane
Leocadio; Comissão de Articula ção e Comunicação: Marcia Lou zada, Arnaldo e Ailton;
Comissão de Bens: José Severino, Amelia Maria e Elizangela. Após reordenamento foi
marcada Reunião com os integrantes da Comissão de Política Pública e Comissão de
Legislação e Regulamentação para estudo e alteração do Regi mento Int erno do
COMDICAU de acor do com a nova lei, para o dia 16/02/2016 às 09h na Casa dos
Conselhos. Item infor mes: Apresentação do Pedido de Inscrição do Lar Espirita Jarbas
Leone e do Proj eto Menor Aprendi z da FUNEPU, a visita técnica e a análise da
documentação

será

feita

pelo

conselheiros

Otoni

e

Jacilane

respectivamente.

Apresentação do pedi do de renovação do i nstituto de vi vência em valores humanos; a
analise documental e visita in loco será realizada pela conselhei ra Michelle. Sobre os
dois pontos de inserção, primeiro ponto sobre a denúncia do Conselho Tutelar foi
deliberado que ficará da responsabilidade da comissão composta por Michelle, Jacilane,
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Jose Neto e Ailton a apuração da denúncia. Ainda sobre o Conselho Tutelar foi
deliberado que as conselheiras Michelle e Jacilane representarão o COMDICAU em uma
reunião no dia 23/02/2016 Às 13h onde estará presentes representantes da SEDS e as
Conselheiras Tutelares. Segunda inserção sobre o retorno do plano de trabalho da
ABRACE, a President e informou que a ins tituição j á havia prestado conta e devol vido o
recurso sendo assi m não há possibilidade de readequar o plano confor me a mesma
solicitou. Últi mo infor me sobre o saldo atual das contas do FUMDICAU: Conta 200.000 8 o saldo é de R$ 315.770,99

(trezentos e qui nze mil, setecentos e setenta reais e

noventa e nove centavos ), conta 7.000 -9 o saldo é de R$ 4.224,98 (quatro mil, duzentos e
vinte quatro reais e noventa e oito centavos ). Finalizando a Pauta foi informado sobre o
desligamento da conselheira Ir . Deuselin a Pereira Li ma, a mesma foi transferida para
Teresina-PI, a Presidente agradece a dedi cação da conselheira em questão durante o
período em que esteve neste conselho e desej a boa sorte na sua nova j ornada. Nada mais
a ser tratado nesta a Presidente do COMDI CAU Michelle Carval ho Santos, encerrou a
reunião às 15h:45min, 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: Maria Catarina Souto, Jacilane de Ba rros Ribeir o, Otoni Alberto do
Nasci mento Junior, Amélia Maria r. Naves, Márcia Helena Car valho Louzada de Li ma,
Shirley Pereira Dias, Ir. Deuselina Ferreira de Li ma, Ailton Alei xo de Al meida, Eliane
da Rocha Atua Leocádio, Fernanda Beatri z Silva Pereira, Magal i de Fátima Oliveira
Coelho, Michelle Car valho Santos, Ana Cláudia Caetano Barbosa, Arnaldo Luiz da Costa
Filho, Elisangela Olí via Pereira, Jose Severino Rosa, Maria das Graças Caetano Silva.
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