
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU – 04/07/2018 
 

Aos quatro dias do mês de julho 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. Leitura das Atas anteriores;  3 - Apresentação e Apreciação 
do Edital do Itaú Social/2018; 4 – Apresentação e Apreciação do Edital do Santander; 5 – 
Informes: Apresentação de pedido de renovação de inscrição Instituto Pater; Oficio da 
promotoria, Projeto Roda de Conversa; Saldo da Contas do FUMDICAU e 5 – 
Encerramento. Justificaram a ausência os conselheiros: Rochelle Guitierrez Bazaga, 
Fernanda Beatriz Silva Pereira. A Presidente Jacilane dá as boas vindas a todos os 
presentes e inicia a plenária com a leitura do e-mail enviado pela Conselheira Maria 
Aparecida Ferreira renunciando do cargo de conselheira no COMDICAU, assim o 
conselheiro suplente Marco Antônio Cury, suplente, assumirá o conselho como titular. 
Seguindo com a reunião é realizada a leitura das Atas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias realizada no mês de junho sendo as mesmas aprovadas pelos 
conselheiros presentes. Após, a presidente esclarece sobre a necessidade de recompor a 
mesa diretora do COMDICAU, onde o cardo de 1º secretária ficou vago com a saída da 
conselheira Glória, lembrando que a primeira secretária tem que ser conselheiros da 
sociedade civil. Os conselheiros da sociedade civil pediram para que a eleição do 1° 
secretário ficasse para a próxima plenária, devido ao pequeno número de conselheiros 
não governamentais presentes no momento. Tal sugestão foi aprovada por unanimidade. 
Item 3- Apresentação e Apreciação do Edital Itaú e 4 – Apresentação e Apreciação do 
Edital Santander - Jacilane explica que a fundação Itaú Social e o Banco Santander 
publicaram Editais 2018 com o objetivo de apoiar ações, serviços, programas ou projetos 
que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, em 
conformidade com a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O prazo do Itaú Social é até o dia 03/08/2018 e do Santander dia 
27/07/2018. Cabe ao conselho tornar publico tais editais e selecionar uma proposta para 
cada edital. Apenas o Edital do Santander consta o valor a ser pleiteado que é até 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil). Assim, sugere que o conselho publique os 
editais no porta da voz da próxima sexta para conhecimento de todas instituições inscritas 
no conselho, sendo que as instituições terá prazo até o dia 23/07 para apresentar a 
proposta e a comissão reunirá no dia 24/07 para analise. Sugere ainda uma reunião 
extraordinária para o dia 25/07 para apresentação das propostas e deliberações. Tais 
sugestões foram aprovadas pelos conselheiros presentes. Item 5- Informes:  
Apresentação de pedido de renovação Instituto Pater e Creche Monica Budeus: A analise 
documental e visita técnica será realizada pelos conselheiros: Onildo e Mariana – Instituto 
Pater, Maria Amélia e Nayane na Creche Monica Budeus. Oficio da Promotoria informa 
sobre a capacitação telepresencial que terá como tema: conferências municipais dos 
direitos da criança e do adolescente. A capacitação acontecerá na cidade de Conceição 
das Alagoas e está sendo promovido pelo Conselho Estadual. Participará da capacitação 
as conselheiras: Jacilane, Nayane, Shirley representando o COMDICAU. Outro informe 
sobre o Projeto Roda de Conversa que acontecerá no dia 31/07/18 no CRAS Tutunas, a 
presidente reforça da importância da participação de todos os membros que compõe a 
rede de atendimento a criança e ao adolescente.  Jacilane informa que a comissão de 
política pública reuniu com as representantes do conselho tutelar, conforme solicitado 



pelas mesmas, para tratarem da segurança das referidas conselheiras, esteve presente 
na reunião a Chefe do Departamento de Proteção Especial Claudia Cristina, que expõe 
sobre a solicitação do guarda municipal, foi esclarecido que o processo está em 
andamento e será contratado um vigilante que atenderá o conselho tutelar, pois 
infelizmente a secretaria de defesa social que é responsável pela guarda municipal não 
tem contingente suficiente para disponibilizar um guarda para ficar exclusivamente no 
conselho. Claudia Cristina explica ainda está aguardando a mudança da coordenadoria 
da mulher para agilizar a mudança do conselho tutelar e já está acordado que não terá 
nenhuma modificação no espaço físico. Quanto ao Sistema para Infância e Adolescência 
SIPIA, e esclarecido também na reunião que o sistema tem apenas dois módulos, sendo 
um modulo para o conselho tutelar e o outro para o SINASE. O Sistema ainda não 
disponibilizou um modulo para os conselhos de direitos, assim não é possível o 
COMDICAU acessá-lo e nem alimentar, cabendo apenas ao conselho tutelar esse acesso, 
conforme consta no próprio site do SIPIA desde o dia 01/06/2018.  A conselheira tutelar 
Isabel informa sobre uma capacitação na cidade de Franca direcionada a conselheiros 
tutelares e devido a importância da capacitação, solicita a participação de um conselheiro 
do COMDICAU. A capacitação acontecerá no dia 13/07/2018 e não haverá custo. Existe 
apenas uma vaga que será definida entre as conselheiras Jacilane, Shirley ou Fernanda 
Moreira. Isabel questiona ainda sobre a participação do conselho tutelar na conferência. 
Se o conselho pode realizar uma pré conferencia. É esclarecido que o conselho tutelar é 
delegado nato, cabendo as conselheiras eleger um representante de cada conselho para 
participar da conferência. O COMDICAU solicitará através de oficio um representante de 
cada conselho. Quanto a realização da pré conferência, fica a critério do conselho tutelar 
promover ou não. O prazo para realizar as pré conferência e até o dia 174/08/2018, as 
ATAS e fichas de delegados deverão ser entregues até o dia 20/08/2018. Outro informe 
sobre a substituição do representante da COHAGRA Ivandes Sebastião pela servidora 
Mônica Prata dos Santos. Ultimo informe é sobre o saldo das contas do 
FUMDICAU: 200.00-8 o saldo é de R$ 945.514,19  (novecentos e quarenta e 
cinco mil,  quinhentos e quatorze reais e dezenove centavos), e da 7.009 
R$ 14.524,60 (quatorze mil,  quinhentos e vinte sete reais e sessenta 
centavos). Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, 
encerrou a reunião às 15:25, sendo que essa ata foi redigida por mim  
Dagma Wanderléia Costa –  segunda secretária do COMDICAU e será lida e 
aprovada pelos conselheiros presentes: Onildo Barbosa, Mariana Lacerda 
da Silva, Marco Antonio de Azevedo Cury, Jaci lane de Barros Ribeiro, Maria  
Amelia Passani, Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Shirley 
Pereira Dias, Dagma Wanderléia Costa, Fernanda Moreira Araujo, Nayane 
Ferreira Gonçalves, Maria de Fátima Vieira, Monica Prata, Simone 
Fiorentino Magnino, Nathalia de Carvalho Bisinoto, Evaldo Faquinell i dos 
Reis.  
 


