
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 03/05/2017 

Aos três dias do mês de maio de 2017, às 14h15min, 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; 
leitura das atas anteriores, apresentação do Projeto 18 de Maio –  Dia do 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 
Pedido de renovações de registros no comdicau: instituto de cegos, casa do 
menino, FETI, OASIS e APAE; Informes: Apresentação dos pedidos de 
renovação de registro: Creche Melo de Jesus, Inst ituto Agronell i; Retorno 
das Comissões, Saldo das contas do FUMDICAU. Justif icaram a ausência 
os conselheiros: Ai lton Aleixo de Almeida, Fernanda Beatriz Silva Pereira, 
Dagma Wanderleia Costa, Carlos Alberto de Queiroz Junior, Phablo 
Fernando Paula Lemes, Ana Carolina Silva Santana, Andreia Ferreia Costa 
Silva, Angela Rosa Fernandes Duarte. A Presidente iniciou a reu nião dando 
as boas vindas a todo e solicita a leitura da Ata do mês de abri l que após 
lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Item 3. Apresentação do 
projeto do dia 18 de maio, dia do Combate ao abuso e Exploração Sexu al 
da Criança e do Adolescente . A Gerente do CREAS –  Cento de Referência 
Especializado de Assistência Social  Michele Carvalho explica que é membro 
da Roda de Conversa e da Comissão de Fluxo e f icou responsável por 
organizar junto com os demais membros , a mobilização do dia 18 de maio. 
É uma ação preventiva contra o abuso e Exploração Sexual da Criança e do 
Adolescente, realizada anualmente pelas três esferas de governo. A 
comissão definiu que será realizado no período de 08 e 12 de maio 2017, 
será desenvolvida ações de blitz educativas,  ações dentro das inst ituições,  
uma capacitação para educadores no dia 17/05 no Anfiteatro da  Prefeitura 
Municipal e dia 18 de maio a Culminância na Praça Rui Barbosa. O Projeto 
é para pagamento das despesas de material gráf ico (baner, adesivos, 
camiseta) e coffe brack para o dia 17/05, total izando um custo de R$ 
7.450,00 (sete mil e quatrocentos e cinqüenta reais) . Michele explicou sobre 
o dia “18 de maio”,  é uma história trágica que aconteceu em 1973, um crime 
bárbaro chocou o Brasil, uma criança, de apenas 8 anos, foi seqüestrada e 
abusada e morta por membros de uma famíl ia tradicional capixabas e 
apesar da cobertura da mídia e do especial empenho de alguns jornalistas, 
o caso f icou impune. A criança só foi sepultada três anos depois. Em 18 de 
maio 1998 f icou instituída a data quando cerca de 80 entidades públicas e 
privadas, reuniram-se na Bahia para o 1º Encontro de ECPAT no Brasil. O 
evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes 
(CEDECA/BA). Após explicações foi aprovado o Proje to “18 de Maio”.  
Integrarão a comissão organizadora do evento as conselheiras Rochelle e 
Glória. Item 4 - Pedido de renovação de registro- Inst ituto dos Cegos, a 
visita e analise documental foi realizada pelos conselheiros Sidney e Pablo, 
os mesmos informam que foram acolhidos pelo Sr. Felício, a instituição 
atende crianças e adolescentes, não possui crianças e adolescente que 
residem no local,  as crianças possuem atendimento de saúde pelo SUS, tem 
uma VAN pela prefeitura, o instituto oferece alimentação diária. Oferece 



ensino fundamental, e visual (atendimento oftalmológico).  Os conselheiros 
sugerem que o ICBC faça algumas adequações de escrita no formulários 
enviado ao COMDICAU no que tange a quantidade de voluntários, 
atendidos, dentre outros. Informaram ainda que o ICBC está de acordo com 
o Estatuto de Criança e do Adolescente e estão apto a renovarem a 
inscrição. Após explicação foi aprovado pelo conselheiros presentes a 
renovação do registro do ICBC no COMDICAU. Casa do menino: A visita e 
analise documental foi realizada pela conselheira  Shirley, está presente na 
reunião a representante da insti tuição a assistente social Maria Amélia, a 
inst ituição atende 180 adolescente entre masculino e feminino, possui 
funcionário e voluntários, realiza atividades, recreativas e psicológica aos 
adolescentes e familiares e estão aptos a renovarem seu registro, após f oi 
aprovado a renovação do registro da Casa do Menino. Fundação de Ensino 
Técnico –  FETI, a visita foi realizada pela conselheira Aparecida Ferreira, a 
inst ituição está em funcionamento a 41  anos, atende adolescente de 14 á 
18 anos, A instituição tem quadro de funcionário suficiente. Os adolescente 
muitos deles estuda fora e volta para fazer as refeições no local. Tem 943 
adolescentes nos cursos e muitos desses meninos já estão inseridos nas 
empresas que são parceiros. Também são encaminhados caso precisem de 
outros atendimentos. O representante da FETI estava presente na reunião 
Sr. Francisco. Foi aprovado por unanimidade o pedido de renovação de 
registro. OASIS: Presidente é a Sra Vera, presente na plenária, a inst ituição 
tem 22 anos, atende criança com doença no sangue, tem 138 que são 
encaminhadas para lá, acolhe crianças que f izeram transplante de medula, 
lá tem atendimento é também são acompanhado pelo UFTM e pelo 
Emocentro. Hoje conta com 50 crianças que são de Uberaba e os restantes 
são de fora. A entidade recebe doações para as famíl ias assist idas. A 
inst ituição tem parceria com o Conservatório de Música Renato Frateschi,  
ofertando assim curso para os a tendidos, funciona de 2ª á 6ª feira, sábado 
no período da manhã.  O conselheiro Onildo questiona se existe assistência 
médica no local? A presidente da OASIS explica que a inst ituição não 
possui, todos são atendidos pela UFTM. É um espaço de lazer e a casa 
recebe muita doação e eles têm lucros com os objetos artesanatos feitos no 
local e a renda é revestida as famílias e compras de remédios. A casa 
possui muitos voluntários que fazem esses trabalhos manuais.  Não possui 
enfermeira, pois é uma casa de apoio. Após discussão foi aprovado a 
renovação do registro da OASIS por unanimidade. APAE, a visita foi 
realizada pelo conselheiro  Onildo no dia 12/04, a insti tuição atende 420 
pessoas. Possui em seu quadro f isioterapeuta, enfermeiros, educadores.  
Além da assistência as crianças excepcionais dão assistência também às 
famílias.  Foi aprovado pelos conselheiros presentes o pedido de renovação 
de registro da APAE. Item 5 –  Informes: Pedidos de renovação: Creche 
Melo de Jesus e Instituto Agronell i. A analise documental e visita técnica 
serão realizados pelas conselheiras: Nair e Adriana realizarão a visita na 
Creche Melo de Jesus. Retorno das comissões: Edital  do CONANDA, o 
edital é voltado direto para as inst ituições que deverão acessar o site para 
inscrição dos projetos não sendo necessário passar pelo conselho, e o 
COMDICAU não está dentro dos critérios do Edital. Denuncia CT: a 
conselheira Eliana informa que a comissão fez toda as analise, entrevistou 
todos os envolvidos e concluíram pelo arquivamento  processo, visto que a 
própria denunciante solicitou também o arquivamento . Revisão de registro e 
inscrições de instituições no COMDICAU: a secretária executiva Verediana 



informa que o COMDICAU está avaliando os pedidos de inscrições desde o 
ano de 2016, atendo especif icamente o que consta no Art. 90 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, pois as mesmas só podem inscrever seus 
projetos ou ainda solicitar o registro se estiverem de acordo com o estatuto. 
As inst ituições foram convocadas para uma reunião no dia 22/05/2017 às 
14h e serão orientadas que para  continuarem com seu registro no 
COMDICAU deverão se  readequar conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Projetos de talentos: a Presidente Jacilane informa que o 
responsável pelo projeto encaminhou outro projeto com algumas 
modif icações e solicita que a comissão de legislação e polít ica pública se 
reúne para leitura do projeto e definição da possibi l idade ou não de 
atender. O Conselheiro Onildo solicita que o COMDICAU ofereça a essa 
nova gestão uma capacitação direcionada especif icamente aos 
conselheiros. A Presidente sugere que a secretária do COMDICAU repasse 
por e-mail um material disponibil izado pela Promotora da Infância e 
Juventude para conhecimento de todos, e ainda  que a mesa diretora trace 
essa capacitação e informe na próxima plenária, A reunião da mesa diretora 
será no dia 16/05/17 às 14h.  A gerente do CREAS Michele suge re a 
formação de uma comissão para estudo da necessidade de instalar o 3º 
conselho tutelar. A comissão foi formada pelos integrantes da c omissão de 
polít ica pública, legislação, membros da SEDS e pela secretária executiva 
Verediana. O conselheiro Onildo sugere também que seja comunicado a 
câmera municipal especif icamente a Comissão de Adolescentes, Juventude 
onde o responsável é o Vereador Ronaldo Amâncio. Saldo das contas do 
FUMDICAU: Conta 7000-9 –  R$ 9.823,70 (nove mil oitocentos e vinte e três 
reais e setenta centavos. 200.000 - 8- R$ 342.108,93 (trezentos e quarenta 
e dois mil, cento e oito reais e noventa e três centavos). Senhor Vírgi lo fez 
um convite sobre o Bazar e Chá que será realizado pelo Centro Espírita 
José horta. A secretária executiva Verediana, convida a todos para o 
Projeto Roda de Conversa que acontecerá no dia 30/05/17 na Escola 
Estadual Geraldino, das 8:30 às 11:00. A Presidente Jacil lane reforça da 
presença de todos no dia 17/05/17 no Centro Administrativo da Prefeitura 
de Uberaba, onde acontecerá Capacitação aos educadores e também no dia 
18/05 na Praça Rui Barbosa. Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente 
do COMDICAU,  encerrou a reunião às 15:52, sendo que essa ata foi 
redigida por mim, Gloria Beatriz Souza e Santos, 1ª Secretária do 
COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes:  Rochelle 
Guitierrez Bazaga, Daniela Alves de Oliveira, Simeão Rodrigo Sa ntos, Maria 
de Fatima Vieira, Nair Martins de Almeida, João Bosco Lúcio, Taciana 
Mundim Villela, Eliana Gomes Cruz, Onildo Barbosa, Maria Aparecida 
Ferreira, Jacilane de Barros Ribeiro, Debora Nunes de Oliveira Almeida dos 
Reis, Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Shirley Pereira Dias, 
Cliciana Rodrigues da Silva e Silva, Adriana de Medeiros Gomes, Glória 
Beatriz Souza e Santos, Sidnei Terêncio da Silva.   

   

 


