ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 06/04/2016

Aos seis dias do mês de abr il de 2016, às 14h:30m in, n a sala de reuniões do
Conselho d a Cr iança e Adolescent e de Uberaba –CO MDI CAU, situada à Rua Artur
Machado, nº 553 Casa dos Conselhos; reuniram -se os conselheiros para uma
plenár ia ordinária com seguinte pauta: 1. Abertura: 2. Leitura d as atas anteriores;
3. Pedido de Inscrições das instituições Lar Espir ita Jar bas Leone Varanda e
Projeto Jovem Aprendiz da FUNEPU ; It em 4 – Pedido de Renovação de inscrição
da Cr eche Comunitária Monika Budeus; Item 5 – inf ormes; Item 6 –
Encerramento. O primeiro secretário do CO MDI CAU Arnaldo inf orma que devido
convocação para audiência pública na 14ª Pr omotoria de Justiça de Uberaba a
President e Michelle Car valho não poderá co mparecer a plenária de hoje e devido
a renúncia da vice presidente , a reuniã o ordinár ia ser á presidida pelo pr imeiro
secretár io. Just if ica ram a ausência os conselheir os: Ailton Aleixo de Almeida,
Magali de Fátima Oliveira Coelho, Maria das Graças Caetano Si lva, Vanessa
Ribeiro Mot a, Marcia Helena Car valho Louzada de Lima e Clar icinda Regina
Massa Borges . Seguindo com a pauta o Secretár io inf orma que nessa plenár ia
não haverá leitur a da Ata anter ior , pois por motivos pessoais a segunda
secretár ia não enviou a ATA em tempo hábil. Item 3 – pedido de inscrições das
inst ituições : Lar Espir ita Jarbas Leone Varanda e Projeto Jovem Aprendiz da
FUNEPU. A análise documental e a visita técnica no Lar Espir ita Jarbas Leone
Varanda f oi r ealizada pelo Conselh eiro Otoni que inf orma que realizou visita ao
Lar situado a Rua Henrique Dias, 966 – Estados Unidos no dia 29/02/2016 e f oi
constato que o im óvel está em boas condições, necessitando de algumas
adequações, possui quartos, banheir os, copa, cozinha, a instituição atender á 10
crianças do sexo masculino na f aixa etária de 05 a 12 anos em r egime de
acolhimento instit ucional por determ inação judicial. O quadro de f uncionário da
inst ituições é composta por volunt ários. O conselheir o r essalta ainda que a
inst ituição está apta a se inscr ever com a ressalva que a mesma realize dentro de
um prazo estabelecido pelo conselho as adequações necessárias. Após
apresentação f oi proposto pelo conselho uma r eunião com a Promotor ia,
Instituição, CO MDI CAU e SEDS par a discut irem a real necessi dade dest a
demanda no município, para que a inst it uição não tenha prej uízo com a abertura
de uma inst ituição onde não há demanda. Após discussões f oi aprovada tal
sugestão, sendo que o CO MDICAU, por meio da sua presidente irá agendar tal
reunião e o pedido de inscr ição será apr esentado novamente na próxima plenár ia.
Pedido de inscrição do Projeto Jovem Aprendiz da FUNEPU. A análise
document al e visit a técnica f oram realizadas pelas conselheiras Jacilane e
Claricinda. A Conselheira Jacilane expõe que conf orm e determinação do
Ministério do Trabalho a empresa que of erecer cursos para j ovens deverão antes
se inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da Cr iança e do Adolescente,
sendo assim a FUNEPU solicita inscrição d o Projet o Jovem Aprendiz que
of erecerá cursos prof issionalizantes par a adolescentes e jovens na f aixa etár ia de
14 a 22 anos. A representant e da inst ituição Sra. Paulina explica que os cursos
serão na área administrativas e os após a participação dos adolescentes e jovens
nos cursos os mesmos ser ão encam inhados para o mercado de trabalho. As
f amílias desses adolescentes e jovens serão acompanhados pelos prof issionais
da inst ituição uma vez por mês durantes 16 meses. Após esclarecimentos f oram
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aprovados por unanim idade a inscrição dos cursos: almox ar if e, auxiliar
administrat ivo, auxiliar de adm inistração (hospitais e clínicas) e recepcionist a de
consultór io (medido ou dent ário) bem como o Projeto Jovem Aprendiz que será
desenvolvido pela FUNEPU . Item 4 – Pedido de renovação de inscrição da Creche
Comunitár ia Monika Budeus, a visita foi realizada pela conselheira Iara que
inf ormou que a instituição atende 80 crianças de 03 a 06 anos de idade,
desenvolve projeto junto às f amílias e com as cr ianças. A repr esentante da
inst ituição convida a todos os pr es entes para visitar em a creche e conhecer o
trabalho desenvolvido pela mesma. Após apresentação f oi aprovado por
unanimidade o pedido de renovação de inscrição da Creche Comunit ária Monika
Budeus. Item 5 – I nf ormes: Retorno sobre a sit uação do plano de trab alho do
Instituto de Cegos do Brasil Central f oi inf ormado pela Assessor ia Jur ídica da
SEDS que a situação do plano de trabalho bem como a prestação de contas do
mesmo f oi regularizada pela instituição junto a Secretaria. O sa ldo das contas de
FUMDICAU não f oi apresentado , pois a conselheira responsável não pode
comparecer a reunião. Ficando então a inf ormação a ser repassada na plenár ia
de maio. Inf orme sobre os aquecedores solares. A conselheira Elisangela inf orma
que conf orme deliberação na plenária do d ia 09/03/2016 a comissão participou de
reunião com a assessoria jur ídica da SEDS e a conselheira Amélia onde teve
acesso ao pr ocess o sobre os aquecedores solar es e ainda inf ormações das
inst ituições que desejam devolver os mesmos. Foi realizado visita in loco nessas
inst ituições e constato que dois aquecedores estão em bom estado de
conser vação, os outros dois estão aquecedor es estão em péssimo estado de
conser vação, algum as placas f oram usadas e t iradas e outras estão quebradas. A
comissão sugere que a del iberação da devolução desses aquecedor es par a o
CO MDI CAU seja def inida pela plenár ia. O conselheiro Otoni sugere que o
CO MDI CAU, agende uma reunião com a assessor ia jur ídica da SEDS e a s
inst ituições para def inirem legalmente o que pode ser f eito com esses
aquecedor es, pr incipalmente os aquecedores estragados para que não haja ônus
nem para o CO MDICAU nem para inst ituição. É sugerido ainda pela plenár ia que
o conselho aceite apenas os aquecedor es em bom est ado de conser vação. Após
discussão f oi deliberado q ue o CO MDICAU irá agendar uma reunião com a
assessoria da SEDS, inst ituição para o dia 13/04/2016 às 09h par a maior es
esclarecimentos jur ídicos. Outro inf orme sobre o Of icio nº: 33 do Instit uto
Municipal Ant i Drog as – I MAD, a instituição inf orma que a Casa de Acolhiment o
Santa Geanna Beor etta Molla, conf orme já inf ormado anteriormente, extint a em
31 de dezembro de 2015 repassou seus bens permanent e para o I MAD I - Casa
Madr e Tereza de Calcutá. Último inf orme sobre a Eleição Não Governamental foi
enviado todos os of ícios e a eleição ser á realizada na plenária de maio, ou seja,
dia 04/05/2016. Nada mais a ser tratado nesta o 1 º Secr etário do CO MDICAU
Arnaldo Luiz da Costa Filho , encerrou a reunião às 15h:20min, sendo que essa
ata f oi redigida por mim, Veredia na Per eira de Freit as, Secretária Executiva do
CO MDI CAU e será lida e aprova da pelos conselheiros presentes: Liana Borges
Amaral, Eliane da Rocha Atua Leocádio, Fer nanda Beatriz Silva Pereira, Ana
Claudia Caet ano Bar bosa, Ar naldo Luiz da Cost a Filho, Elisa ngela Olívia Pereira,
José Sever ino Rosa, Maria Catarina Souto, Jacilane De Barros Ribeiro, Otoni
Alberto do Nascimento Junior, Maria Aparecida Ferreira, Shir ley Pereira Dias,
Iara Nascimento Per eira, José Ant ônio Neto.
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