
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

 

Ata nº: 006 – Biênio 2019-2021: Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezenove às 14:25m 

no anfiteatro da Casa dos Conselhos, à Rua Artur Machado, nesta cidade de Uberaba, Minas 

Gerais, reuniram-se os conselheiros para uma plenária ordinária com a seguinte pauta: 1- 

Abertura; 2 – Leitura das Atas Anteriores; 3 – Apresentação e apreciação dos pedidos de 

renovação de registro Creche Melo de Jesus e Instituto Agronelli,; 4 – Apresentação do Edital 

Itau Social, 5 - Informes: Apontamentos da comissão de política pública: Capacitação para 

conselheiros do COMDICAU, participação dos conselheiros, Centro Socioeducativo – CSEUR, 

Edital Chamamento Público FUMDICAU/2019, Processo Eleitoral – Conselho Tutelar, Oficio nº: 42 

e 54 da FUNEL, Saldo Contas FUMDICAU, 6 – Encerramento. Justificaram a ausência os 

conselheiros: Onildo Barbosa, Leticia Costa Rangel Teixeira, Adriana Alves Carvalho, Marco Túlio 

Azevedo Cury. Iniciando a Pauta – Item 1- Abertura: O vice-presidente do conselho realiza 

abertura da plenária dando as boas vindas aos conselheiros presentes e justificando o atraso no 

início da plenária. O mesmo aproveita o momento para referir a honra de ter aplicado a prova aos 

candidatos a conselheiros tutelares. Item 2- Leitura das Atas Anteriores: A secretária executiva, 

Verediana, realiza a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada pelos conselheiros 

presentes. Item 3- Apresentação e apreciação dos pedidos de renovação de registro da 

Creche Melo de Jesus e Instituto Agronelli:- Creche Melo de Jesus: A conselheira Maria 

Amélia realiza a leitura da visita realizada por ela e pela conselheira Laudeth, no dia 13/06. Relata 

ter sido recebida pela auxiliar de secretaria Maria Cristina e pela pedagoga de apoio da instituição. 

Relata que a instituição atende várias crianças em período integral, além de oferecer aos sábados 

curso de evangelização para as mesmas. São realizadas reuniões com os pais e são oferecidas 

três refeições durante o dia para as crianças. A instituição também conta com um brechó 

permanente para colaborar com os custos de manutenção. A instituição possui uma estrutura 

física boa e atividades educativas diversificadas, além de atividades extras como artes, capoeira e 

dança realizadas com o apoio do COMDICAU. O representante da Creche, Virgílio confirma o 

relato da conselheira Maria Amélia e informa também sobre os enxovais produzidos e doados 

para as gestantes cadastradas. Maria Amélia pondera sobre a importância de ter um assistente 

social ou psicólogo dentro da instituição, para favorecer a assistência integral às crianças de 

acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Mariana explica a dificuldade que a instituição 

tem em manter um profissional psicólogo dentro da instituição, mas refere que esse trabalho 

continua acontecendo mesmo sem um profissional técnico dentro da creche. Refere atender 115 

crianças na instituição com auxílio dos parceiros e eventos realizados pela mesma. A secretária 

executiva Verediana, juntamente com a conselheira Maria Amélia, relembram que o que está em 

questão para aprovação do registro da creche são as atividades extras desenvolvidas pela 

instituição para as crianças e família e não as atividades pedagógicas prevista pela educação. A 

renovação do registro é aprovada pelos conselheiros. - Instituto Agronelli: A conselheira Eclair 

justifica que a conselheira Juliana não pôde acompanhá-la durante a visita na instituição. Durante 

a leitura do relatório, refere que a instituição apresenta estrutura física adequada e que as 

dependências físicas não exigem observações. Relata que o instituto promove projetos com 

aproximadamente 700 alunos envolvidos e que atende criança, dentre outras, com autismo, com 

atividades e projetos direcionados para elas. Refere ter sido uma visita muito interessante e que 

as atividades desenvolvidas pelo instituto são dispersas por toda cidade. Também refere ser 

significativo o aporte financeiro da instituição por vários órgãos como UNICEF e Criança 

Esperança. Sugere visitar as instituições onde as crianças desenvolvem as atividades e não só a 



sede do Instituto. O Conselheiro Marco complementa a ressalva da conselheira Eclair dizendo 

estar de acordo com a visita em loco. A conselheira Cláudia questiona se há registro de fotos e 

relatórios na instituição que comprovam o desenvolvimento dessas atividades. A mesma diz que 

sim e apresenta parte dessas fotos e relatórios de atividades. Eclair refere ter consciência do 

trabalho realizado pela instituição. A secretária executiva, Verediana, ressalta a responsabilidade 

dos conselheiros quando realizam visita sozinho, dificultando o posicionamento do conselheiro em 

relação à instituição. Os conselheiros concordam e aprovam a renovação do registro do  Instituto 

Agronelli. Item 4- Apresentação do Edital Itaú Social: É realizado a leitura do Edital Itaú Social 

onde está especificado as modalidades que as organizações poderão participarem, os objetivos e 

metodologias para inscrição no mesmo. É informado que o prazo de inscrição inicia-se nesta 

sexta-feira (dia 05/07/2019), após a publicação pelo conselho. A inscrição vai até 02/08/2019. 

Explica que o conselho avalia todas as instituições inscritas e a instituição que atender todos os 

critérios previstos no edital será selecionada e inscrita no processo através do site do ITAU Social. 

A conselheira Cláudia e a Vice Secretária Laudeth complementam as orientações realizadas por 

Verediana que esclarece o motivo pelo qual a seleção do edital ocorre através do COMDICAU. Os 

conselheiros presentes aprovam a publicação do edital. Item 5 - Informes: Apontamentos da 

Comissão de Políticas Públicas: Capacitação para conselheiros do Comdicau; Participação 

de Conselheiros; A segunda secretária Laudeth fala sobre os apontamentos da comissão de 

políticas públicas, como a capacitação para conselheiros do COMDICAU. Refere que, se 

aprovada pelos conselheiros, a capacitação poderá ocorrer até antes da capacitação dos 

conselheiros tutelares. Relata também a dificuldade em reunir os conselheiros membros das 

comissões e a seriedade da ausência dos conselheiros nas plenárias e nas reuniões das 

comissões. Refere também à necessidade de repor esses conselheiros ausentes nas reuniões. 

Verediana orienta que os conselheiros podem escolher o tema, a data e os palestrantes, além de 

fazer uso do recurso do Fundo para a realização das capacitações. A conselheira Mariana 

exemplifica a capacitação ocorrida no mandato anterior e sugere que a capacitação ocorra após 

as plenárias. É sugerido como tema para a capacitação o artigo 90 do ECA e um treinamento para 

cumprimento de objeto e realização de visitas. A conselheira Cláudia indica uma capacitação com 

mais ou menos 5 módulos e o conselheiro Pablo sugere apresentarmos uma estrutura da 

capacitação  na próxima plenária , para que os conselheiros possam ter um tempo para 

definirem os temas e as datas e realizarem uma estrutura da futura capacitação. A conselheira 

Eclair complementa a importância do COMDICAU no terceiro setor e sugere até um seminário, 

bem produzido, para apresentação do papel do COMDICAU para o município. O vice presidente 

encerra a discussão explicitando a importância da capacitação e sugerindo um horário no contra 

turno para a realização da mesma. Os conselheiros Pablo e Mariana se dispõem, juntamente com 

a comissão de políticas públicas, para se reunirem e formatarem um esboço para a capacitação.  

Centro Socioeducativo - CESEUR - A vice secretária, Laudeth, trouxe a público, através de 

memorando, a questão dos adolescentes do CESEUR, explicando a capacidade do centro de 

atender 22 adolescentes e que no momento permanecem 9 adolescentes na instituição. Refere 

ocorrer, de 6 em 6 meses, uma avaliação desses adolescentes em relação à  permanência deles  

ou não no centro socioeducativo.  Edital de Chamamento Público – FUMDICAU/2019. A 

conselheira Laudeth fala sobre o edital de chamamento público e que estamos aguardando um 

prazo, conforme solicitado pela Isabel do jurídico, para uma análise do edital, principalmente em 

relação à sugestão de aumentar o recurso repassado às instituições, de R$30.000,00 para 

R$35.000,00. Fátima relata a importância dos conselheiros avaliarem se é interessante ou não 

aumentar o repasse dos recursos às instituições, visto que muitas delas não estão sendo 

presentes no conselho. É realizado a leitura do critério de avaliação de propostas e os objetivos 

do edital de chamamento público. Relembra também que os recursos não podem ser gastos com 

reformas (apenas algumas adequações) e contratação de RH (somente para contratação de 

pessoas para desenvolverem os projetos). A conselheira Cláudia sugere fazermos um estudo da 



lei que regulamenta o FUMDICAU, para sabermos ao certo o que é permitido ou proibido no uso 

desse recurso. Maria Amélia também sugere uma reunião das comissões de políticas públicas e 

de finanças, com a presença do jurídico sob a pessoa de Isabel para estreitar esses 

conhecimentos. A reunião fica marcada para o dia 08/07/2019 às 13:30 horas. Processo Eleitoral 

– Conselho Tutelar. É informado que ocorreu a prova do processo seletivo para conselheiro 

tutelar e que a comissão formada para acompanhar o processo irá se reunir hoje logo após a 

plenária. Ofício n° 42 e 54 – FUNEL: Ofício informativo sobre os jogos escolares de Minas Gerais, 

com informações sobre cerimônia de abertura, dias de jogos e alojamentos para os alunos 

participantes.  Saldo Contas FUMDICAU: Conta 7.009 – Valor R$ 14.815,70 (quatorze mil, 

oitocentos e quinze reais e setenta centavos), Conta 200.000-8 saldo de R$ 1.098.005,59 (um 

milhão, noventa e oito mil, cinco reais e cinqüenta e nove centavos). Nada mais a ser tratado, o 

Vice-Presidente Márcio Elísio agradece a todos os presentes e encerra a plenária às 16:10,  essa 

ata foi redigida por mim Dagma Wanderléia Costa –  Primeira Secretária do COMDICAU e será 

lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Mariana Lacerda da Silva, Irenildes Dias Guimarães, 

Marco Antonio de Azevedo Cury, Maria Amélia Pansane Seabra, Augusta Maria Alves Carlos, 

LAudeth Alves dos Reis, Viviane de Oliveira Marques, Marta de Oliveia, Mario Vilmair Silvestre 

Pereira Junior, Eclair Gonçalves Gomes, Dagma Wanderléia Costa, Claudia Cristina da Silva, 

Phablo Fernando Paula Lemes, Jacqueline Roméria, Maria de Fatima Vieira, Glaucia Santos, 

Nathalia de Carvalho Bisinoto, Evaldo Fachinelli dos Reis.  

 


