
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU –  07/02/2018 

Ao sete dias do mês de fevereiro de 2018, às 14:28, 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 –  Pedidos de renovações de inscrição e 

registro; 4 –  Revisão do Plano de Ação do COMDICAU referente ao ano 

2017; 5 –  Informes: Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (formar comissão); of icio nº: 264/2017 da UFTM e saldo das 

contas do FUMDICAU, 6 –  Encerramento. A Presidente Jacilane de Barros 

fez abertura, dando boas vindas, a todos os presentes e a Fernanda 

Moreira conselheira governamental, representante da Secretaria de 

Desenvolvimento Social .  Como o conselho estava sem o v ice presidente, foi 

feita então a eleição para essa função  entre os conselheiros 

governamentais presentes sendo eleita por unanimidade a conselheira 

Fernanda Moreira Araújo.  Seguindo com a Pauta, a Secretária Executiva 

Verediana fez a leitura da ata do mês de dezembro que foi aprovada por 

todos os conselheiros presentes. Item 3 - Pedido de renovação de registro 

da Associação Rosa de Saron, as conselheiras Maria Amélia e Natália 

foram responsáveis pela visita e análise documental,  as mesmas foram 

recepcionadas pelo Sr. Francisco, a visita foi realizada no mês de fevereiro, 

e por ser mês de férias, as atividades estavam suspensas, previstas para 

retornarem no mês de março. Se trata de um local amplo, bem cuidado, tem 

salas de enfermaria, médicos, lazer, salas para at ividades de músicas, 

galpão próximo para as atividades de apresentação. A Sra Beatriz 

representante do local  esteve presente nesta reunião falou um pouco sobre 

as necessidades, mas disse que vão continuarem os trabalhos esse ano, e 

começarão também alfabetização inclusive de adulto . A Sra Sônia 

professora da associação, falou da alfabetização de crianças, adultos e 

adolescentes. Disse que hoje a associação conta com 27 atendimentos 

dentre criança e adolescente, de 13 a 14 anos. Entre as atividades tem  

teatro, música, violão e of icinas. Justif icou porque a part icipação  é pouca 

no COMDICAU, por se tratar da maioria dos funcionários serem voluntários, 

mas se comprometeu participar mais das reuniões.  Após apresentação foi 

aprovado o pedido de renovação de registro da Associação Rosa de Saron. 

A representante do CREAS, Michel le Carvalho frisou a importância dos 

membros participarem mais das reuniões e que para as instituições de 

atendimento a criança e adolescente iniciarem suas atividades necessitam 

de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente se inscreverem no 

COMDICAU. Outro pedido é de renovação de inscrição do Curso Aprendiz 

em Serviços Bancários e Administrativos para jovens de 14 a 18 anos, que 



antes estava inscrito no conselho com o nome de Ap rendiz Administrat ivo, e 

pedido de inscrição do curso de aprendizagem “Aprendiz Bancário Jovem”, 

ambos os cursos executado pelo Insti tuto de Formação, Estud os e Pesquisa 

São José Operário. A analise  documental e visita técnica foram realizados  

pela conselheira Rochelle, que expôs sobre o local,  muito amplo e muito 

verde, foi recebida pelos alunos que explicaram como funciona o insti tuto e 

a dimensão do local.  Representante da Inst ituição Senhor Marco Cury 

esteve presente na reunião. Após esclarecimentos foi aprovado o pedido de 

renovação e inscrição dos cursos acima citados. Item 4 - Revisão do Plano 

de ação 2017, o referido plano foi aprovado no ano de 2016 para ser 

executado pelo COMDICAU durante o ano de 2017, conforme explica a 

Presidente Jacilane, mas infelizmente nesse ano de 2017 houve algumas 

pendências, necessitando que para o ano de 2018 tenha maior participação 

dos conselheiros. Esclarece que para o ano de 2018 o COMDICAU deve 

elaborar um novo plano de ação e aplicação. Assim, as comissões de 

polít ica pública, legislação e f inanças deverão se reunir no dia 21/02/2018 

às 14h. São membros das comissões: Comissão de Polít ica publica: 

Jaci lane e Sidnei Terêncio, (sociedade civi l) e Fátima, Dagma (governo); 

Comissão de legislação: Fernanda, Natal ia, Rochele, Jacilane, Maria 

Amélia, Shirley. Finanças: Débora, Onildo, Fernanda Moreira, I tem 5 - 

Informe: Conferencia municipal dos direitos da criança e adolescente,  

conforme explicado pela Presidente, o CONANDA convocou a conferencia 

nacional que deverá acontecer em novembro de 2019, etapa estadual: 

janeiro a outubro de 2019 e os municípios devem realizar no período de 

maio a novembro de 2018. A comissão responsá vel pela organização da 

conferência foi composta por: Conselheiros: Debora, Jaci lane, Rochelle, 

Fernanda Moreira, Glória e Shirley; Representante da SEDS; Michelle 

Carvalho Santos, Secretaria Executiva do COMDICAU: Verediana, podendo 

ainda ter outros representantes da rede de proteção a criança e ao 

adolescente. Outro informe sobre o of icio nº: 264 oriundo da UFTM: A 

conselheira Fernanda Moreira, explica que durante 6 anos trabalhou na 

Casa de proteção e hoje está como coordenadora da Casa de Ac olhimento 

Catarina Souto, esclarece que as informações contidas no ofício da UFTM 

não procede, a crianças são acompanhadas pela APAE. É sugerido que o 

COMDICAU encaminhe o of icio para a coordenadora da Casa de Proteção  

para que a mesma responda quanto aos questionamentos feitos, pois a 

Casa já esta sendo acompanhada por  uma comissão do COMDICAU. Após 

discussões foi aprovado a sugestão e o of icio será encaminhado para a 

coordenadora da Casa.  Outro informe é sobre o Saldo das contas do 

FUMDICAU, foi informado pela secretária executiva que esse mês não 

recebeu o extrato da conta, mas enviará o mesmo por e -mail para os 

conselheiros assim que a secretaria de f inanças encaminhar. Outro informe 

sobre Prefeito amigo da criança, Michelle representante da SEDS explica 

que é um programa mobilizado pelos prefeitos voltado para a polít ica 

pública para criança e adolescente, e está como coordenadora e o 

COMDICAU como fiscalizador. A Presidente da OASIS Sra Vera perguntou  



se a previsão de publicação do Edital do FUMDICAU, visto que a i nst ituição 

está passando por necessidade devido ao atrasado do convenio com 

município, acredita não ser a única instituição, mas todas as inst ituições 

conveniadas, mencionou também sobre a doação feita por duas empresas 

de São Paulo para o FUNDO, na qual a  OASIS foi responsável pela 

articulação. A Presidente explica que todos os critérios são e serão 

colocados no edital, e o mesmo é publicado no porta voz do município. A 

conselheira Maria Amélia, explica  que todos os editais são elaborados por 

uma comissão de conselheiros do COMDICAU e apresentado em plenária 

para aprovação. Michele esclarece também  a necessidade  que temos que 

fortalecer sobre polít ica publica e que todas as instituições deveriam fazer 

como a OASIS, ajudar o COMDICAU a captar recursos para o fundo, 

incentivando as empresas contribuírem e assim fortalecendo cada vez mais 

a realização de ações voltada para criança e adolescente. Foi explicado 

ainda pela presidente que no ano de 2017 não foi elaborado o Edital 

estando previsto para o primeiro semestre do ano de 2018. A secretária 

executiva explica que depois de elaborado pela comissão, o edital é 

apresentado em plenária. Todos os presentes na plenária tem direito a voz, 

mas somente os conselheiros aprovarão ou não o referido edital. A 

presidente esclarece ainda que na reunião do dia 21/02 as comissões além 

da elaboração do plano de ação iniciará a elaboração do edital.  Nada mais a 

ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 16:00, 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:  Mariana Lacerda da 

silva, Maria Aparecida Ferreira, Marco Antônio de Azevedo Cury, Jacilane de Barros 

Ribeiro, Maria Amélia Pansani, Débora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Maria Paula 

Mendes dos Santos C. Carvalho, Gloria Beatriz Souza e Santos, Rochelle Gutierrez 

Bazaga, Ricardo Sad Soares, Fernanda Beatriz Silva Pereira, Dagma Wanderléia Costa, 

Fernanda Moreira Araujo, Phablo Fernando Paula Lemes, Maria de Fatima Vieira, João 

Bosco Lúcio, Nathália de Carvalho Bisinotto, Evaldo Faquinelli dos Reis. 

 

 

 

 


