
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU –  06/06/2018 
 

Aos seis dias do mês de junho de 2018, às 14:25, 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 Projeto da IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 4 –  Apresentação e 
Apreciação dos Planos de Trabalho do Edital de Chamamento 
Público/FUMDICAU 2018; 5 –  Pedido de Renovação de Registro: Casa Lar 
Isabel do Nascimento; 6 –  Pedido de Inscrição: Projeto Maracanã e SEST 
SENAT; 7  –  Informes: MI nº: 429/SEDS; Reunião Ampliada da IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –  07/06/2018 às 15h.; 
Oficio CT nº: 572; Oficio n 108 –  Promotoria de Justiça; Roda de Conversa 
26/06 –  SESC; Saldo Contas do FUMDICAU; 8 –  Encerramento. Justif icaram a 
ausência os conselheiros: Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, 
Nathalia de Carvalho Bisinotto.  A presidente agradece a presença de todos e 
solicita a leitura da Ata do mês de maio que após lida, foi aprovada com uma 
abstenção. Item 3 - Projeto da IX Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente: a conferência será realizada nos dias 30, abertura 
of icial no centro administrativo e dia 31 de agosto na UNIUBE –  CAMPUS 
AEROPORTO. O valor do projeto é de R$ 18.530,00 (dezoito mil quinhentos e 
trina reais) tal recurso será ut il izado  para pagamento palestrante, passagem, 
alimentação e hospedagem do palestrante; refeição para os adolescentes que 
participaram no dia 31/08 na UNIUBE, Coffe Break, interprete de libras, 
cadeiras, mesas, ornamentação, sendo que o material gráf ico será 
confeccionado pela Secretaria de Comunicação. Telões e Som serão da 
Fundação Cultural.  Caso o recurso não seja ut il izado integral, o restante será 
devolvido para o Fundo. Após explicações foi aprovado por unanimidade o 
Projeto da IX Conferência Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente. 
Item 4 –  Apresentação e apreciação dos planos de trabalho do Edital de 
Chamamento Público/FUMDICAU –  2018: A presidente pontua que o Edital era 
para seleção de vinte projetos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), das 
inst ituições registradas no COMDICAU, apenas doze apresentaram projetos, 
nos quais foram analisados pela comissão e seis alcançaram na integra o 
objeto do edital , tendo apenas que realizar pequenas correções , sendo que as 
outras seis deverão se adequar  conforme diretr izes do edital. A comissão 
responsável irá repassar após a plenária as orientações de adequação para as  
outras seis inst ituições. Foi sugerido que a comissão apresentasse os planos 
de trabalhos das seis instituições que alcançou o objeto e que o COMDICAU 
convocasse uma reunião extraordinária para que as demais apresentem os 
planos readequados. Tal sugestão foi aprovada com um voto contra. A s 
inst ituições que apresentaram os planos de trabalhos conforme edital são: 
SUPAM, OASIS, Casa do Menino, Escola Dulce de Oliveira, Irmãs Ursulinas, 
Casa do Adolescente Guadalupe, nos quais foram aprovados pelos 
conselheiros presentes. As inst ituições: ABRACE, Amigos de Gaby, Casa do 



Menor Coração de Maria, Creche Melo de Jesus, Inst ituto Agronell i, APAE, 
deverão aguardar o f inal da plenária e a comissão irá pontuar ao 
representante de cada uma separadamente as readequações necessárias. A 
Presidente sugere e a plenária que o COMDICAU elabore um segundo edital 
para que seja contemplado 8 pro jetos, total izando assim 20 projetos. Tal 
sugestão foi aprovada com uma abstenção. A representante da ABRACE, 
senhora Lil iane questiona se o período eleitoral não interf ira na realização 
desde edital. É explicado que como é um recurso que já está em conta e não 
há vinculo com a administração, o mesmo pode ser util izado. A reunião 
extraordinária acontecerá no dia 13/06/2018 às 14h. As inst ituições deverão 
apresentar as correções nos planos de planos até o dia 12/06 –  12horas, e a 
comissão se reunirá no mesmo dia ás 15h. Item 5 –  Pedido de Renovação de 
Registro: Casa Lar Isabel do Nascimento, a analise documental e visita técnica 
foi realizada pelas conselheiras Nayane e Rochelle, a casa é para acolher até 
20 adolescentes do sexo feminino, e hoje está com 12 adolescentes . A 
representante da Casa –  Marta de Oliveira, esclarece que há 18 anos trabalha 
com crianças e adolescentes. As adolescentes acolhidas em medida de 
proteção através de determinação do juizado. Hoje uma adolescente é mãe e 
está acolhida na casa junto com seu bebê , conforme preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente –  ECA. Após esclarecimentos foi aprovado por 
unanimidade o pedido de renovação de registro da Casa Lar Isabel do 
Nascimento. Item 6 –  Pedido de Inscrição: Projeto Maracanã e SEST SENAT. 
O Projeto Maracanã não possui sede própria, mas desenvolverá suas ações no 
Centro Estadual. As atividades acontecem também aos sábados, é oferecidas 
atividades de musicas e artes para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. 
Os instrumentos musica is foram doados por uma loja maçônica. Hoje atendem 
aproximadamente 30 crianças/adolescentes dos bairros adjacentes. O SEST 
SENAT solicita a inscrição do Programa Jovem Aprendiz. O Programa será 
desenvolvido na sede do SESTSEAT, que possui seis salas de aulas, sala de 
informática. Será aberto um  processo de seleção para os adolescentes 
participarem o Programa Jovem Aprendiz. É questionado se o programa será 
aberto ao publico ou apenas aos atendidos do SESTSENAT. Será aberta a toda 
a comunidade. Após esclarecimentos foram aprovados a inscrição do Projeto 
Maracanã e do Programa Jovem Aprendiz do SEST SENAT. Item 7 –  Informes: 
MI nº: 429/SEDS –  A secretaria de desenvolvimento social sol icita dois 
representantes do conselho para participar do Comitê Gestor do Programa 
Criança Feliz. O comitê tem por f inalidade assegurar a art iculação de ações 
setoriais destinadas à proteção e à promoção dos direitos da criança na 
primeira infância. Os conselheiros que representaram o COMDICAU no 
referido Comitê são: Rochelle e Onildo. Outro informe  sobre a reunião 
ampliada da IX Conferência. A reunião terá o objetivo de repassar orientações 
sobre a realização das pré -conferências. Todos os órgãos que compõe o 
Sistema de Garantia dos Direitos a Criança e do Adolescente podem participar. 
A reunião acontecerá no dia 07 de junho às 15h, na casa dos conselhos. 
Informe sobre of icio nº: 572 do Conselho Tutelar: O of icio informa sobre a 
agressão sofrida por uma conselheira tutelar e sol icita um apoio junto aos 
órgãos competente sobre a segurança na sede do conselho. A representante 
da SEDESE –  Eide Faria pontua que é papel de total a sociedade lutar pela 
garantia e segurança dos conselhos tutelares e também das crianças e 
adolescentes. Sugere que o conselho crie uma comissão com todos os órgãos 
envolvidos na segurança pública. Tal sugestão foi acatada pelo conselho e no 



dia 19/06/2018 às 15:30 a comissão de polít ica pública e o conselho tutelar 
irão se reunir e convidaram um representante da secretaria de 
desenvolvimento social para discutirem juntos uma soluç ão. Oficio nº: 108 da 
promotoria de just iça:  O of icio trata-se de recomendação para que os of iciais 
de registro civi l  de pessoa naturais não realize o processamento de 
reconhecimentos de paternidade ou maternidade socioafetiva que envolvam 
crianças ou adolescentes com base no provimento nº:63/2017-CNJ ou ainda 
em normas regulamentares dele derivados. É informado ainda pela Presidente 
sobre o Projeto Roda de Conversa que acontecerá no dia 26 de junho no 
SESC e todos estão convidados a participar. Ult imo info rme é sobre o saldo 
das contas do FUMDICAU: 200.00-8 o saldo é de R$ 939.494,80 (novecentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), e 
da 7.009 R$ 14.501,28 (quatorze mil,  quinhentos e um reais e vinte e oito 
centavos). Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, 
encerrou a reunião às 15:55, sendo que essa ata foi redigida por mim,  
Verediana Pereira de Freitas  - Secretária Executiva do COMDICAU e será lida 
e aprovada pelos conselheiros presentes:  Onildo Barbosa, Mariana Lacerda 
da Silva, Marco Antônio de Azevedo Cury, Jacilane de Barros Ribeiro, Maria 
Amelia Passani, Shirley Pereira Dias, Rochelle Guit ierrez Bazaga, Fernanda 
Beatriz Silva Pereira, Dagma Wanderléia Costa, Marcela Sabino de Castro, 
Fernanda Moreira Araujo, Rosana Beatriz Getúlio Marçal, Nayane Ferreira 
Gonçalves, Maria de Fátima Vieira, Ana Crist ina de Paula e Silva, Evaldo 
Faquinelli  dos Reis.  


