
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 01/11/2017 

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2017, às 14:30, 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 a 

seguinte pauta: 1. Abertura,: 2. Leitura das Atas anteriores; 3 – Apresentação e 

apreciação do Regimento Interno do Conselho Tutelar; 4 - Apresentação do Pedido de 

Inscrição Rede Pró Aprendiz; 5 - Apresentação do Pedido de renovação de registro 

Programa Rede Cidadã; 6 – Informes: Oficio da Promotoria 299/2017; Oficio 1084 – 

Conselho Tutelar; Projeto Roda de Conversa: 28/11/2017; Projeto Jovem Aprendiz – 

Projeto dos Meninos; Saldo das Contas do FUMDICAU; 7 – Encerramento. A presidente 

Jacilane inicia a reunião dando boas vindas a todos e em especial aos novos conselheiros 

governamentais e solicita a inserção de um item na pauta: Apresentação e Apreciação do 

Projeto “Seminário da Rede de Proteção e Garantia dos Direitos da Criança e 

Adolescente” tal inserção foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, a presidente 

solicita a leitura da Ata do mês de outubro  que foi lida e aprovada pelos conselheiros 

presentes. Item 3 - Apresentação e apreciação do Regimento Interno do Conselho 

Tutelar: A presidente Jacilane sugere que o regimento interno seja apreciado durante a 

plenária e após entregue por email para leitura total e conhecimento de todos. O 

conselheiro Pablo não concorda com a apreciação sem leitura total do regimento e sugere 

uma próxima plenária para essa apreciação. Presidente apresenta três propostas: 1° 

Leitura total do regimento durante a plenária de hoje; 2° Leitura do regimento por email e 

uma plenária extraordinária para apreciação do mesmo; 3° Leitura apenas das partes que 

receberam mudanças no regimento. Foi aprovado pela maioria dos conselheiros a leitura 

das partes do regimento que tiveram alteração visto que o mesmo já havia sido 

apresentado no ano de 2016 na plenária do COMDICAU e o próprio conselho 

encaminhou para assessoria jurídica da SEDS para apreciação dos termos jurídicos. 

Após é feita a leitura pela Assessora Jurídica Isabel, que informou que as conselheiras 

não podem dividir as férias, tirando assim 30 dias corridos de férias e que as mesmas 

deverão deixar suplentes. Após leituras e explicações foi aprovado por unanimidade as 

alterações feitas no regimento pela assessoria jurídica e o referido regimento será 

enviado por email para todos os conselheiros. Item 4- Apresentação do pedido de 

inscrição: Rede Pró-Aprendiz: A visita técnica e analise dos documentos foram realizadas 



pelos conselheiros Mariana e Onildo. A entidade executa cursos profissionalizantes a 

jovens aprendizes e está apta a inscrever neste conselho, está presente na plenária a 

coordenadora Elaine que convida a todos para visitar a instituição. Após é aprovada a 

inscrição da Rede Pró-Aprendiz, com um voto contrário e uma abstenção. Item 5- 

Apresentação do Pedido de Renovação de Registro Programa Rede Cidadã: A visita 

técnica foi realizada pelos conselheiros Mariana e Onildo. A conselheira expôs sobre os 

dados e informações relevantes sobre a instituição e o trabalho realizado por ela. Elaine, 

também coordenadora da Rede Cidadã, faz algumas considerações sobre os cursos 

oferecidos pelo projeto dessa unidade e a estatística do público beneficiado por ela. O 

Conselheiro Pablo e a Conselheira Maria Paula questionam algumas dúvidas sobre a 

instituição e sobre os cursos oferecidos por ela. Após esclarecimentos ficou aprovado a 

renovação de registro da Rede Cidade com uma abstenção. Seguindo com a Pauta, item 

6- Informes:  Ofício da promotoria 299/2017, é informado que o oficio solicita relatório das 

providencias adotadas em relação as inadequações verificadas através de visita realizada 

pela equipe da CREDCA, assim é necessário que as comissões de política pública e de 

normas e regulamentação avaliem e emitam o relatório em questão. Foi substituída, na 

comissão de política pública a conselheira Nair pela conselheira Dagma. Ofício 1084 – 

Conselho Tutelar que informa sobre o atendimento do Conselho Tutelar em regime de 

plantão. A conselheira tutelar Maria José, explica que por motivo de segurança o conselho 

está com atendimento normal, apenas com o portão, que é de grade, fechado. Foi 

sugerido que o COMDICAU realize uma visita técnica, sendo que os conselheiros 

responsáveis serão  Jacilane e Pablo. Quanto ao item denuncia do conselho tutelar foi 

informado pela presidente que a comissão responsável continua com o processo de 

analise e assim que estiverem com o parecer, será apresentado em plenária. Informe 

sobre o  Projeto Roda de Conversas que acontecerá no dia 28/11 na Escola Estadual 

Fidelis Reis, situada a Rua Santa Vitória. Sobre o ponto de inserção, a secretária 

executiva Verediana,  explica que a Roda de Conversa existe a quatro anos, e a cada ano 

é realizado um Seminário de fechamento, com intuito de avaliar o projeto e ainda 

capacitar os membros do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Neste ano de 2017 a proposta é realizar um seminário mais amplo (macro) para 300 

pessoas com um custo de R$9.900,00. A proposta é que o seminário aconteça no dia 

12/12, no anfiteatro da Prefeitura Municipal, com uma mesa redonda e o tema Sistema de 

Garantia dos Direitos da  Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA e o papel do 

conselheiro tutelar. A conselheira Maria José sugere que se convide uma palestrante 

chamada “Maduga” de Belo Horizonte. O conselheiro Pablo sugere que o 



evento/seminário seja de um dia e não apenas de uma manhã, aproveitando melhor o 

recurso que será utilizado. E apresentado duas propostas, que o evento só no período da 

manhã com o gasto de R$ 9.900,00 ou que o evento seja realizado todo o dia com o 

gasto de R$ 9.900,00. Lembrando que caso o recurso não seja utilizado integralmente, o 

restante é devolvido para a conta do Fundo e ainda que o recurso do Fundo pode e deve 

ser utilizado com capacitação para os membros que compõe a rede. A presidente expõe 

sobre a dificuldade de se fazer um evento por um dia inteiro, devida a falta de adesão. 

Após discussão foi aprovada a proposta de meio período com 12 votos e um voto contara, 

e a segunda com um voto a favor. Assim foi deliberado que o seminário acontecerá 

apenas durante o período da manhã. Outro informe sobre o Projeto Jovem Aprendiz - 

Projeto dos Meninos: A Conselheira Nair informa que realizou visita técnica e apresenta o 

relatório apenas para conhecimento de todos, visto que a inscrição do mesmo já havia 

passado em plenária com a ressalva de emissão do certificado após a apresentação do 

relatório de visita. Último informe da Pauta: Saldo de Contas do FUMDICAU: Conta 

200000-8: R$ 605.117,17 (seiscentos e cinco mil, cento e dezessete reais e dezessete 

centavos)  e da  Conta 7000-9 R$ 13.381,65 (treze mil, trezentos e oitenta  e um reais e 

sessenta e cinco centavos). A presidente informa que realizou visita técnica, junto com os 

conselheiros Pablo e Fernanda na Casa Lar Medalha Milagrosa e na Casa de Proteção e 

informa que conforme orientação do CREDCA existe realmente algumas adequações a 

serem feitas tanto no espaço físico quanto no atendimento. A secretária executiva 

Verediana sugere que seja convidado para a próxima plenária os representantes da Casa 

de Proteção e da Casa  Medalha Milagrosa para explicações quanto as verificações feitas 

e os procedimentos a serem tomados diante das orientações feitas pelos conselheiros 

durante a visita.  Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a 

reunião às 15:40, sendo que essa ata foi redigida por mim, Dagma Wanderléia Costa, 2º 

Secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Ricardo 

Sad Soares, Phablo Fernando Paula Lems, Dagma Costa, Nair Martins de Almeida, João 

Bosco Lucio, Simone Fiorentino Magnino, Ana Cristina de Paula e Silva, Evaldo Faquinelli 

dos Reis, Vanderson José Alves da Silva, Mariana Lacerda de da Silva, Marco Antônio de 

Azevedo Cury, Maria Amelia Passani, Jacilane de Barros Ribeiro, Maria Paula Mendes 

dos Santos C. Carvalho, Gloria Beatriz dos Santos e Souza, Shirlei Pereira Dias, Sidnei 

Terêncio da Silva. 

 


