ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 08/12/2015

Aos oito dias do mês de dezembro 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 conselhei ros para uma plenária
ordinária com seguint e pauta: 1. Abertura: Michelle Car valho dos Santos, Presidente do
COMDICAU; 2. Leitura das atas anteriores; 3. Apresentação do Cr onograma de Reuniões
para o ano de 2016; 4. Elaboração do Plano de Ação do COM DICAU para o ano de 2016;
5 - Infor mes: For mar comissão para elaboração do Edital/FUMDICAU – 2015/2016;
Apresentação dos pedi dos de inscrições: Grupo Espírita Caritas e Grupo de Escoteiro de
Uberaba; Apresentação do Pedido de Renovação da Associação Benef icente Cultural São
Jerônimo (Casa do Adolescente Guadalupe) e Saldo das Contas do FUMDICAU. 6 .
Encerramento. Justificaram a ausência os conselheiros : Jacilane Ribeiro, Otoni Alberto
do Nasci mento, Vanessa Ribeiro Mota, Iara Nascimento, Mariângela Terra Br anco
Camar gos , Ailton Alei xo de Al meida, Liana Bor ges Amaral, Sandr a Maria Rosa, Luciano
Car valho Mariano Junior, Juliana Cristina Car valho Pereira, Arnaldo Lui z da Costa
Filho. A Presidente Michelle fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todo s e
solicita a inserção dos pontos de pauta: Readequação do Plano de Trabalho do
FUMDICAU das instituições ABRACE, Sementinha do Amor e ADEFU e ainda
Readequação do Plano de Trabalho do Convênio 014.

Tais inserções foram aprovadas

por unani midade. Seguind o com a Pauta solicita a leitura da ata do dia 04/11/2015, que
após lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Item 3 – Apresentação do
Cronograma de Reuni ões do COMDICAU para o ano de 2016. A Presidente sugere a
continuação das reuniões na 1ª quarta do mês às 14h com exceção das plenária dos meses
de março, setembro, novembro nas quais coi ncidem com feriados municipais e nacionais.
Tal sugestão foi aprovada por unani midade, ficando a plená ria do mês de março para o
dia 09, setembro dia 14 e novembro p ara o dia 09. Item 4 – O Plano de Ação do
COMDICAU para o ano de 2016 foi apresentado pela presidente. Dentre as ações está o
estudo da nova lei da Política da Criança e do Adolescente bem como adequação do
Regi mento Interno do COMDICAU, ficando as conselh eiras Fernanda Pereira, Jacilane,
Mariangela e Michelle responsável pelas alterações. Ainda sobre o Plano de Ação consta
na adequação das inst ituições inscrita s no COMDICAU confor me o Art. 91 do ECA que
estabelece as modalidade que as mesmas podem se inscr everem no CMDCA, separa r as
inscrições de instituições d as inscrições de Programa, Proj eto e Serviços ; reordenament o
COMDICAU – Rua Artur Machado Nº. 553 - Casa dos Conselhos
Uberaba MG – (34) 3332.3737 – –comdicau@uberabadigital.com.br

das comissões temáticas, eleição do segmento não governamental, avaliação/ diagnóstico
das ações do CODMICAU, di vul gação e disseminação de a ções e i nfor mações referente a
política da criança e do adolescente e ainda acompanhar as deliber ações do orçamento da
política da criança e do adolescente no muni cípio. Após discussões o Plano de Ação para
no ano de 2016 foi aprovado por unani midade. Seguindo com a Reunião, a Presidente
expos sobre as inserções: 1º sobre as Readequações dos Plano de Trabalho da ADEFU,
ABRACE, Sementinha do Amor: A ADEFU solicita a utilização do recursos que restou
para compra de outros i tens como batedeira e multiprocessa dor; a instituição Sementinha
do Amor solicita a aprovação de aditi vo no que tange o período de execução, pois
infelizmente o proj eto não poderá ser executado até Dezembro/ 15; Após explicações
foram aprovado as readequação dos Plano de Trabalho da ADEFU e Sementinha do
Amor. Em relação a ABRACE, a instituição solicita aprovação de um novo plano de
trabalho para gastar o saldo remanescente que ficou em conta. Liliane, presidente da
instituição informa que o novo plano foi uma orientação da assessoria j urídic a, tendo em
vista que j á tinha vencido o prazo de prestação de contas e a mesma j á havia dado
entrada na prestação. A presidente da instituição , não soube conf irmar se real mente j á
havia prestado contas. Ficou decidido em plenária que caso a mesma ti vesse prestado
contas, o Conselho não aprovaria o novo pl ano de trabalho. Mas caso ainda esti vesse no
prazo e não ti ver prest ado contas, seria aprovado a readequação do Plano de Trabalho da
instituição para gastar o saldo com tonner para a impressora . Plano de T rabalho do
Convenio 014 executado pela Casa de Adol escente Guadalupe, a instituição desenvol ve
oficinas de: ética, cidadania, dança, grafite dentre outras e solicita a aprovação do
aditivo para continuar em a desenvol ver as ações j unto aos adolescentes aten dido pelo
CREAS no cumpri mento de medidas socioeducativas. Tal solicitação foi aprovada com
uma abstenção. Item Infor mes: A Presidente informa sobre o recurso utilizado par a
realizar o 2º Seminári o da Rede Socioeducat ivo, foi solicitado a este conselho o valor de
R$ 15.210,00 (quinze mil e duzentos e dez reais) e foram gasto o valor de R$ 9.587,00
(nove mil quinhentos e oitenta e sete reais) sendo devol vido para o Fundo o valor de R$
5.622,34 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e quatro cent avos); Outr o
infor me sobre o recur so utilizado do Índice de Gestão Descentral izada do Bolsa Famíli a
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o pagamento de lanches, confecção de
apostilas, técnico responsável por elaborar da apostila e certificados no s quais foram
oferecido as profission ais que participaram do Curso de Capacit ação dos membros que
compõe o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; Sobre a
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for mação de uma comissão para elaboração do Edital do FUMDICAU foi deliberado e m
plenária que essa comi ssão será for mada no mês de maio, haj a visto que o saldo da conta
do FUMDICAU está muito baixo e entende -se da necessidade de realizar uma campanha
de arrecadação e as readequações sobre as instituições inscritas. Foi apresentado pe la
Presidente os pedidos de inscrições do Gr upo Espirita Caritas e Grupo Escoteiro, sendo
que

as

visitas

serão

realizadas

pelos

conselheiros

José

Severino

e

Shirlei

respectivamente. O pedido de renovação de inscrição será feito pel o conselheiro Jose
Severino. Últi mo infor me sobre o saldo atual das contas do FUMDICAU: Conta 200.000 8 o saldo é de R$ 267.461, 28 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e
um reais e vinte e oito centavos), conta 7.000 -9 o saldo é de R$ 11.129,34 (onze mil ,
cento e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Nada mai s a ser tratado nesta a
Presidente do COMDICAU Michelle Car valho Santos, encerrou a reunião às 16h:10mi n,
sendo que essa ata f oi redigida por mi m, Verediana Pereira de Freitas, Secretária
Executiva do COMDICAU e será lida e aprova da pelos conselhei ros presentes: Eliane da
Rocha Atua Leocádio, Fernanda Beatri z Silva Pereira, Magali de Fátima Oliveira Coelho,
Michelle Carvalho Santos, Ana Cláudia Caetano Barbosa, Elisangela Olívia Pereira, Jose
Severino Rosa, Maria das Graças Caetano Silva, Maria Catarina Souto, Lilia Cristina
Coelho, Amelia Mari a R. Naves, Marcia Helena Car valho Louzada de Li ma, Shirley
Pereira Dias, Ir. Deuzelina Pereira Li ma, José Antonio Neto.
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