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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMDICAU – 10/08/2017 

Aos dez dias do mês de agosto de 2017, às 14h:30min, na sala de reuniões do 

Conselho Municipal da Cr iança e Adolescente de Uberaba–COMDICAU, situada à 

Rua Artur Machado, nº 553 Casa dos Conselhos; reuniram-se os conselheiros 

para uma plenár ia extraordinária com seguinte pauta:  1. Abertura:  2. 

Apresentação e Apreciação dos Projetos referente o Edital Fundação Itaú Social;  

I tem 4 –  informes: of ic io sobre subst ituição de conselheiro –  COHAGRA; of ic io nº: 

43 –  ICBC; Apresentação Pedida de Renovação de Registro - ADEFU. 4 -  

Encerramento.  Justif icaram a ausência os conselheiros:  Mar ia Aparecida Ferreira, 

Mar ia Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Shir ley Pereira Dias, Glór ia Beatr iz 

Souza e Santos, Angela Rosa Fernandes Duarte, Dagma Wanderléia Costa .  A 

Presidente agradece a presença de todos e inicia a plenár ia com a apresentação 

dos projetos referente o Edital Fundação Itaú Social:  Conforme apresentado na 

plenár ia do dia 01/08/2017 apenas 2 (duas)  inst ituições apresentaram, são elas: 

Inst ituto de Cegos do Brasil Central e Associação Equoterapia e conforme 

discutido foi estendido o prazo para readequação até o dia 0 9/08/2017 às 16h.  A 

Presidente esclarece ainda que o Inst i tuto de Cego não apresentou o Projeto 

readequado, reforça mais uma vez que o prazo máximo da Fundação Itaú é até o 

dia 11/08/2017. A Associação Equoterapia apresentou o projeto readequado no 

qual a comissão responsável anal isou conforme os critérios do Edital do Itaú e 

não ident if icou os quesitos necessár ios dentro do projeto,  tais como: Qual a 

vunerabi l idade, ameaças e violação de direitos que o projeto irá sanar. A 

presidente sol ic ita que o representante da AME esclareça o alcance desse projeto 

conforme sol ic ita o Edital  da Fundação Itaú. Senhor  Júlio representante da AME 

esclarece que o Projeto é novo, irá  trabalhar também com a famíl ia.  O 

Conselheiro Terêncio questiona se as crianças atendidas são especiais e quais 

são as ameaças por elas sofr idas. A conselheira Dalva expõe como as crianças 

estão em formação seria como uma terapia c ompor tamental.  Jul io expl ica que “o 

volteio terapêutico faz parte das modalidades eqüestres regulamentada pela FEI, 

chegou ao Brasi l em 1980 e se baseia na realização de movimentos acrobáticos 

sobre o cavalo em movimento, combinando exercícios, dinâmicas e ginást icas de 

solo em torno do cavalo e sobre o cavalo. O projeto também visa acompanhar e 

orientar as famílias dos atendidos. Após discussões a comissão explica que o 

projeto não atende os quesitos da Fundação Itaú sendo assim é impossível o 

Conselho inscrever a proposta, viso que o Edital  é bem claro quando informa que 

só será atendidos os projetos que estão de acordo com as diretr izes nele 

exposto. O conselheiro Terencio expõe que a proposta é boa, mas como não 

atende o edital,  que a AME possa apresentar o projeto nos próximos anos 

obedecendo sempre os critérios dos editais. Foi aprovado por unanimidade a não 

inserção da proposta no site da Fundação Itaú visto o fato que a mesma não 

atende os critér ios do Edital da Fundação Itau. Seguindo com a Pauta: I tem 

informes: Of icio da COHAGRA informando sobre a substituição  da conselheira 

t itular Sandra Maria Ottaiana por Marco Acácio Moraes de Oliveira . of icio nº: 43 

do ICBC no qual comunica a renúncia de Cl ic iana Rodr igues da Si lva e Silva.  Os 

conselheiros João e Onildo expõe da necessidade de not if icar as inst ituições 

sobre a part icipação nas reuniões do COMDICAU e ainda os critér ios para 

pleitearem os recursos do FUMDICAU.  A presidente expl ica que está anal isando 
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junto a outros conselhos de direitos quais as providencias legais que o 

COMDICAU pode proceder diante dessas ausências. Outro informe é sobre 

apresentação do pedido de renovação de registro da ADEFU, a analise 

documental e vis ita técnica será real izada pelos consel heiros Terêncio e 

Rochel le. A conselheira Adriana Medeiros informa que infel izmente no momento 

não está vinculada a nenhuma inst ituição de acolhimento sendo assim vem 

apresentar ao Conselho sua renuncia. Expõe também da sua angustia diante de 

tantos fatos presenciados e que infelizmente as inst ituições aparecem nas 

reuniões quando se trata de recursos f inanceiros e/ou renovação e inscr ição de 

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

reunião às 15:40, sendo que essa ata fo i  redigida por mim, Verediana Pereira de 

Freitas, Secretária Execut iva do COMDICAU e será l ida e aprovada pelos 

conselheiros presentes:  Onildo Barbosa, Jaci lane de Barros Ribeiro, Debora 

Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Adriana de Medeiros Gomes, Sidnei  

Terêncio da Silva, Rochel le Guit ierrez Bazaga, Fernanda Beatr iz Si lva Pereira, 

Mar ia de Fat ima Vieira, João Bosco Lúcio, Marcos Acacio Moaes de Oliveira, 

Dalva Si lvér ia Si lva.  


