
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 01/08/2018 
 

Ao primeiro dia do mês de agosto de 2018, 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. Eleição da 1º Secretária do COMDICAU; 3 – Leitura das Atas 

anteriores; 4 - Apresentação e Apreciação dos Planos de Trabalhos do Edital do Itaú 

(corrigido); 5 – Informes: Oficio Conselho Tutelar nº: 811, Oficio Funel 057; Roda de 

Conversa – 28/08, Saldo das Contas do FUMDICAU; 5 – Encerramento. Justificaram a 

ausência os conselheiros: Débora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Fernanda Moreira 

Araujo, Rosana Beatriz Getúlio Marçal, Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho. A 

presidente Jacilane agradece a presença de todos em especial ao representante do 

Vereador Ronaldo Amâncio – Senhor Claudinei, após solicita a inclusão de quatro pontos de 

pauta, a saber: pedido de renovação de registro da Creche Monica Budeus e Irmãs 

Ursulinas, E-mail da assessoria jurídica da SEDS sobre a Casa Lar Medalha Milagrosa, 

Oficio da Vara da Infância e Juventude sobre visita a Instituição Medalha Milagrosa e e-mail 

do SINDIFISCO. Tal solicitação foi aprovada pelos presentes. Informa ainda que dos 

segmentos vagos no COMDICAU, serão ocupados pela Patrinia Inae Faria Silva e Marta de 

Oliveira para o segmento  de entidade acolhimento institucional, titular e suplente 

respectivamente e Daniele de Faria Costa suplente do segmento de entidade de criança e 

adolescente com deficiência e para o segmento de usuário de entidade de atendimento de 7 

a 17 anos, Julia Martins dos Reis Santos e Liliane Martins, titular e suplente respectivamente.  

Seguindo com a pauta, item 2 – Eleição da 1º Secretário (a) do COMDICAU: A Presidente 

explica que como é de conhecimento de todos, desde a saída da conselheira Gloria Santos, 

a mesa diretora do COMDICAU está sem a primeira secretária, sendo necessário, com 

urgência, recompô-la, assim é necessário a eleição entre os conselheiros titulares da 

sociedade civil: Após discussão, foi eleita por unanimidade a conselheira Patrinia Inae como 

primeira secretária do COMDICAU.  Item 3 – Leitura das Atas anteriores: É feito a leitura da 

Ata da reunião ordinária do dia 04/07 e da Ata da reunião extraordinária do dia 25/07 que 

foram aprovadas pelas presentes. Item 4 – Apresentação e Apreciação dos Projetos do Edital 

Itaú/2018 (corrigidos). Conforme esclarecido na reunião do dia 25/07, das instituições 



inscritas no COMDICAU apenas duas apresentaram os projetos, são elas: ABRACE – 

Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças Especiais e a Casa Lar 

Isabel Aparecida do Nascimento, e conforme deliberação foi oportunizada as instituições 

corrigirem seus projetos conforme diretrizes do edital. As mesmas entregaram os projetos no 

tempo estabelecido pelo conselho, ou seja, dia 30/07, os mesmos foram analisados pela 

comissão, e estão aptas a pleitear o edital. Sugere que as duas, com um tempo de 10 

minutos cada, explanem sobre sua proposta. Tal sugestão foi aprovada: 1 - ABRACE– 

Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças Especiais, a 

representante da instituição esclarece que é a proposta é complementação das ações que 

são desenvolvidas pela ABRACE. Objetivo primordial através desta proposta é atender não 

só os atendidos na ABRACE, mas toda a comunidade. Serão disponibilizados os 

equipamentos de informática para consulta e ofertado ainda o curso de inglês.  A  ABRACE 

oferecerá ainda lanche, acompanhamento nutricional e oficinas em contra turno escolar. 

Ampliará o atendimento de 118 para 268. Esse projeto foi aprovado para ser desenvolvido 

com recurso do FUMDICCAU até dezembro de 2018 e a partir de 2019 buscará recurso para 

continuarem as atividades. Lar Isabel do Nascimento, a instituição trabalha com 

adolescente de 12 a 17 anos, são encaminhadas através do Conselho Tutelar e Juizado da 

Vara da Infância. A sede foi doada pela Prefeitura e já existe uma base. A proposta é reformar 

e cobrir a quadra que já existe, o objetivo de atender as organizações do mesmo território 

que não tem um espaço para desenvolver suas atividades. A proposta ainda é atender a 

comunidade no que tange esporte e lazer. A quadra seria emprestada para a comunidade e 

em troca aceitaria doações de gêneros alimentícios e de limpeza. Foi aprovada a proposta 

da Casa Lar Isabel do Nascimento com nove votos a favor, sendo que o projeto da ABRACE 

obteve cinco votos. A proposta será incluída no Plano de Ação e Aplicação do COMDICAU 

para o ano de 2019 e encaminhada para inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual no 

Município para o ano de 2019. Seguindo com a reunião, sobre os quatros pontos de pauta: 

pedido de renovação de registro da Creche Monica Budes, a analise documental e visita 

técnica foi realizada pelas conselheiras Maria Amélia e Nayane, a creche desenvolve 

atividades a mais de 20 anos, atende atualmente crianças de 3 a 5 anos e 11 meses, e os 

familiares de segunda a sexta. Realiza eventos em parceria com a igreja para manter suas 

atividades e ainda recebe recurso oriundo do município/secretaria de educação. São 

realizadas oficinas de capoeira com as crianças e semanalmente o Projeto Recriarte com os 

familiares dos atendidos, está presente na reunião a educadora Olita, sendo que o parecer 

das conselheiras é que a Creche está apta a renovar sua inscrição. Irmãs Ursulinas a visita 



técnica foi realizada pela conselheira Jacilane e a instituição atende 70 crianças  de 3 a 5 

anos em período integral e 38 adolescentes de 6 a 15 anos no Projeto Ventos de Esperança. 

Está presente na reunião Irmã Edilza dos Reis, sendo concluído pela conselheira que a 

instituição está apta a renovar. Foram aprovadas pelos presentes os pedidos de renovação 

da Creche Monica Budeus e Instituto Irmãs Ursulinas. E-mail da Assessoria Jurídica da 

SEDS no qual informa que o município de Uberaba, através da secretaria de 

desenvolvimento social/departamento de proteção social especial, assumiu os serviços da 

Casa Lar Medalha Milagrosa desde a data 12/07/2018. O presente e-mail informa ainda que 

a Senhora Maria Rita Nascimento Pereira, antiga presidente da Casa, solicitou via oficio ao 

município tal ação, devido às dificuldades encontradas pela mesma para continuar com a 

manutenção da casa. A coordenação da casa está provisoriamente sobre a responsabilidade 

do Senhor Vagner Maia juntamente com a equipe do CREAS.  Oficio da Vara da Infância e 

Juventude sobre a Casa Lar Medalha Milagrosa, o oficio requer ao conselho visita de 

inspeção na instituição Medalha Milagrosa, com remessa do relatório ao juizado. Assim é 

necessária a formação de uma comissão, a comissão foi composta pelos conselheiros: 

Sidnei Terêncio, Shirley e Fernanda Pereira. E-mail do SINDIFISCO, que trata da doação de 

uma televisão Sony, um aparelho de DVD e uma instante. É necessário que a comissão de 

bens faça a vistoria e aponte se é do interesse ou não do conselho adquirir esses bens, 

sendo responsáveis pela visita Evaldo e Nayane. Item 5 - informes: Oficio do conselho tutelar 

nº: 811 reitera ofícios que trata sobre o pedido de providência quanto a segurança das 

conselheiras tutelares. Karita conselheira tutelar do conselho tutelar II explica que o conselho 

continua recebendo as ameaças constantemente, por isso solicita a reiteração. A 

preocupação maior é que são apenas mulheres, e a policia militar demora muito para prestar 

o atendimento.  A SEDS informou que o prazo para solucionar o problema é 180 dias. A 

conselheira Karita pontua que a nova sede está localizado próximo a rodoviária e é de maior 

vulnerabilidade. Explica ainda que já foram realizadas várias reuniões com a policia militar e 

infelizmente ainda nenhum procedimentos foram tomados. Liliane questiona se esse 

processo, devido à urgência, não pode ser sem processo licitatório.  A conselheira Fernanda 

explica que infelizmente mesmo não tendo processo licitatório é necessário realizar um 

processo e o prazo mínimo realmente é de 180 dias. Karita explica que atualmente não está 

atendo mais de portão fechados, somente fecham nos dias dos fatos. Explica ainda que o 

conselho está com uma das linhas com defeitos e já oficializaram a Seds para providencias e 

solicita do COMDICAU um apoio nesta questão. O telefone celular do conselho está 

funcionando normalmente é e de plantão. A conselheira Maria de Fátima irá solicitar a SEDS 



o numero do processo referente a contratação da segurança para consulta no centro 

administrativo e trará um retorno ao COMDICAU.  O conselheiro Onildo questiona sobre a 

utilização do recurso do FUMDICAU devido à emergência da situação, se seria possível a 

utilização do mesmo nesta questão. É explicado pela secretaria executiva que as questões 

administrativas são de responsabilidade do município, não só as do COMDICAU, mas de 

todos os conselhos vinculados a assistência social, mas que o COMDICAU pode oficializar e 

solicitar esclarecimentos ao setor jurídico da SEDS sobre essa contratação temporária até a 

finalização do processo de licitação. Tal sugestão foi aprovada. Oficio FUNEL 057 que 

informa sobre o inicio dos jogos municipais e solicita orientação junto ao comércio em torno 

dos ginásios e alojamentos sobre a comercialização de bebidas e cigarros para os 

participantes.  A conselheira Liliane questiona que enquanto se movimenta sobre os jogos 

todos os alunos estão de recesso escolar. A representante do CSEUR informa que como a 

Escola Estadual Santa Terezinha está sediando os jogos, e os professores que vão ao 

CESUSR não estão dando aula para os  adolescentes devido a isso, vão apenas no CESUR 

cumprir carga horária. A Presidente sugere que o COMDICAU oficialize a superintendência 

sobre esclarecimentos sobre essa situação. Tal sugestão foi aprovada. A conselheira Liliane 

sugere que o COMDICAU participasse também da organização dos jogos antes da 

realização dos mesmos. É lembrado que não é papel do COMDICAU fazer essa fiscalização, 

e sim do juizado do menor.  Projeto Roda de Conversa que acontecerá na ultima terça do 

mês, dia 28 de agosto no CRAS Tutunas e é de suma importância a participação de todos. A 

Presidente Jacilane informa sobre a formação que seria realizada em Conceição das 

Alagoas, a formação não aconteceu, pois o sistema estava fora do ar e o conselho não foi 

comunicado, não só o conselho de Uberaba, mas também para outros conselhos de outros 

municípios não foram informado. Outro informe sobre a capacitação realizada em Franca, a 

conselheira Shirley esclarece que a capacitação aconteceu no dia 13 de julho, dia do 

aniversário do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente que fez 28 anos. A capacitação 

foi de suma importância para conhecer o papel do conselho tutelar, tal capacitação acontece 

anualmente e sugere que no próximo ano outros conselheiros possam participar. Ult imo 

informe é sobre o saldo das contas do FUMDICAU: 200.00 -8 o saldo é de R$ 

R$ 945.514,19 (novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais 

e dezenove centavos), e da conta 7.009 R$ 14.527,60 (quatorze mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) . É apresentada a 

Senhora Edna Mara, Presidente da ECAU –  Escola de Cultura e Arte, a escola 

oferta cursos de viola caipira, teatro, dentre outros.  Os cursos são totalmente 



gratuitos para usuários a partir de oito  anos e funciona na Rua Mart ins 

Francisco, 99, de segunda a sexta -feira das  08 as 11 e das 13 ás 18horas. 

Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 16:10, 

sendo que essa ata foi redigida por mim,  Verediana Pereira de Freitas  - Secretária 

Executiva do COMDICAU e lida e aprovada pelos conselheiros presentes:  Onildo Barbosa, 

Mariana Lacerda da Silva, Julia Martins R. Santos, Liliane Martins, Jacilane de Barros 

Ribeiro, Maria Amelia Passani, Danielle De Faria Costa, Shirley Pereira Dias, Patrinia Inae 

Faria Silva, Marta de Oliveira, Sidnei Terencio da Silva, Rochelle Guitierrez Bazaga, 

Fernanda Beatriz Silva Pereira, Dagma Wanderleia Costa, Nayane Ferreira Gonçalves, Maria 

de Fátima Vieira, Monica Prata dos Santos, Ana Cristina de Paula e Silva, Evaldo Faquinelli 

dos Reis.  


