
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU –  02/05/2018 
 

Aos dois dias do mês de maio 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 Projeto da IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 4 –  Apresentação do 
Relatório de visita ao CSEU; 5 –  Informes: Oficio nº:700 / SEDS; IX 
Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente(mudança de data); 18 
de Maio –  Dia Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescente; Roda de Conversa –  29/05 –  SESC; Edital COMDICAU (retorno);  
Saldo Contas FUMDICAU. Justif icaram a ausência os conselheiros : Débora 
Nunes de Oliveira Almeida dos Reis,  Glória Beatriz Souza e Santos, Fernanda 
Beatriz Silva Pereira, Dagma Wanderléia Costa. A presidente agradece a 
presença de todos e solicita  a leitura da Ata do mês de abri l  que após l ida, foi 
aprovada pelos conselheiros presentes. A presidente solicita a ret irada do Item 
3 - Apresentação e apreciação do Projeto da IX Conferência e a inserção de 
três pontos de pautas: Reunião das comissões, conselho tu telar e evento 
beneficente. Após foi aprovada a ret irada do item em questão e a inserção dos 
três pontos de pauta citados por unanimidade. Seguindo coma Pauta, item 4: 
Apresentação do relatório de visita ao CSEUR,  é informado pela presidente 
que conforme deliberado na últ ima plenária a visita foi realizada pelos 
conselheiros do COMDICAU, Conselho Tutelar, Defesa Civi l e corpo de 
bombeiros. Foi constato no dia que o CSEUR necessita de algumas 
adequações urgentes, conforme informado através de denuncias e também 
pela promotoria da vara da infância, o mesmo está interditado não acolhendo 
novos adolescentes. A conselheira tutelar Cristiane expõe que a situação é 
crit ica, visto que, caso haja necessidade a delegacia também não é o local 
adequado para acolher os adolescentes. A conselheira Shirlei ressalta que o 
local está inadequado tanto para os adolescentes quanto para os prof issionais 
que trabalham no local. Conselheira Maria de Fátima questiona se a direção 
do CSEUR justif icou sobre os atuais acontecimentos. A presidente Jacilane 
esclarece que o diretor do CSEUR solicitou uma reunião com o COMDICAU 
para o dia 04 de maio às 14h. O conselheiro Evaldo sugere que o conselho 
tutelar part icipe dessa reunião. É sugerido que esse grupo que realizou a 
visita seja uma comissão permanente e acompanhe o caso. A conselheira 
Rochelle sugere ainda que essa comissão reúna novamente para definir  as 
deliberações necessárias e o encaminhamento do relatório aos órgãos 
competente. Tais sugestões foram aprovadas por unanimidade. Item 5 – 
Informes: Oficio nº: 700 da SEDS –  Secretaria de Desenvolvimento Social, é 
informado sobre o novo endereço da Casa de Proteção Infanto Juvenil Lucy 
Aragão, a Casa hoje está situada a Rua Conde Prado, 219 –  Bairro Abadia; 
Outro informe sobre a alteração da data de realização da IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é informado que o 
Anfiteatro da Prefeitura de Uberaba não está disponível no dia 24/08 é a 



comissão sugere que a conferência aconteça na semana posterior dia 30 e  31 
de agosto. Foi aprovada por unanimidade a alteração da data conferência, 
sendo que a abertura será no dia 30/08 e os grupos de trabalho e plenária 
f inal no dia 31/08/2018 na UNIUBE –  Campus Aeroporto; Dia de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Criança e de Adolescente –  18 de maio: a 
proposta esse ano tem um diferencial, que será o trabalho de prevenção 
durante o ano todo nas organizações que compõe o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente, sendo que o mesmo acontecerá no 
período de 18/05/2018 a 18/05/2019. Além disso, serão realizadas blitz 
educativas durante a semana do dia 14/05 e um encontro com os adolescentes 
que participaram das organizações governamentais e não governamentais no 
dia 18/05 na Universidade a part ir das 14 horas. As blitz acontecerão em 
parceria com o “Maio Amarelo”.  Projeto Roda de conversa no mês de maio 
acontecerá no dia 29 de maio no SESC, situado a Rua Ricardo Misson todos 
estão convidados a participar. Sobre o edital de chamamento publico do 
FUMDICAU, o mesmo foi encaminhado à assessoria jurídica para termos 
técnicos conforme a Lei 13.019, e será publicado em meados do mês de maio. 
Quanto à reunião das comissões foi sugerido que a comissão de polít ica 
pública e legislação se reunião para tratar de assunt os que estão pendentes 
tais como: elaboração do decreto que regulamenta o FUMDICAU, criação de 
uma resolução que defina os critérios de registro e inscrição no conselho, 
diagnostico, etc. As comissões são compostas por Maria de Fátima Vieira, 
Dagma, Jacilane, Sidnei Terencio, Fernanda Beatriz, Natalia, Rochelle, Shirlei 
e Maria Amélia. A reunião foi agendada para o dia 10 de maio a part ir das 
13:30h. Outro ponto de inserção do conselho tutelar, a conselheira tutelar 
Maria José informa que está prevista a mudança da sede do conselho tutelar 
para o prédio onde funciona o Centro Integrado da Mulher localizado na Rua 
Randolfo Borges, solicita o apoio deste conselho junto a SEDS no que tange 
aquisição de mobil iários e adequações das divisórias. A presidente escla rece 
aos conselheiros presentes que as questões administrativas, conforme consta 
na Lei 12.156, é junto ao órgão gestor, neste caso a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, entrará em contato com a secretaria solicitando 
maiores esclarecimentos e trará o re torno a este conselho. Outra inserção 
sobre o evento que será promovido pela Creche Melo de Jesus, o evento 
acontecerá no dia 05 de maio das 14:00 às 18:00 e o valor para entrada é de 
R$ 10,00 (dez reais). Conforme já explicado em plenária existe solicitaç ões de 
inscrição e é necessário realizar visita técnica e analise documental no SEST 
SENAT, Casa Lar Isabel do Nascimento e Projeto Maracanã. Ficaram 
responsáveis pela visita técnica e analise documental , as conselheiras Nayane 
e Rochelle, Foi informado através de of icio da secretaria de administração que 
as servidoras Nayane Ferreira Gonçalves e Elisangela Olivia Pereira 
substituirão as conselheiras Maria de Fátima Freitas e Nair Mart ins de Almeida 
neste conselho respectivamente. Devido a mudança de secretaria, a servidora 
Maria de Fatia Freitas continuará conselheira do COMDICAU representando a 
secretaria de desenvolvimento de agronegócio substituindo o servidor  João 
Bosco. O servidor Lawrence de Melo Borges servidor da COHAGRA substituirá 
o servidor Marco Acácio enquanto conselheiro ti tular. Saldo das contas do 
FUMDICAU, conta 200.000-8 é de R$ 916.623,01 (novecentos e dezesseis mil 
seiscentos e vinte e três reais e um centavos), conta: 7.00 -9 é de R$ 
14.475,10 (quatorze mil,  quatrocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) 
Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a 



reunião às 15:35, sendo que essa ata foi redigida por mim,  Verediana Pereira 
de Freitas  - Secretária Executiva do COMDICAU e será l ida e aprovada pelos 
conselheiros presentes:  Onildo Barbosa, Maria Lacerda da Silva, Marco 
Antônio de Azevedo Cury, Jaci lane de Barros Ribeiro, Maria Amelia Passani, 
Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Shirley Pereira Dias, Rochelle 
Guitierrez Bazaga, Fernanda Moreira Araujo, Na yane Ferreira Gonçalves, 
Maria de Fátima Vieira, Ivandes Sebastião da Silveira, Soraia Beatriz Abrhão 
Loureiro Borges Fukuda, Nathalia de Carvalho Bisinotto, Evaldo Faquinell i dos 
Reis.  


