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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 03/08/2016 
Aos três dias do mês de agosto de 2016, às 14h:25min, na sala de reuniões 
do Conselho Municipal 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 seguinte pauta:  1. Abertura:  
2. Leitura das atas anteriores; Item 3. Apresentação e Apreciação dos 
Projetos referente o Edital Fundação Itau Social ;  Item 4 –  informes: Pedidos 
de renovações de inscrições: Casa Lar Isabel do Nascimento, Centro Social 
Encontros Dominicanos. Saldo Contas FUMDICAU. Item 5 -  Encerramento. 
Justif icaram a ausência os conselheiros:  Sandra Maria Rosa, Eliane Rocha 
Atua Leocádio, Magali de Fatima Oliveira Coelho. A Presidente agradece a 
presença de todos e inicia a plenária com a leitura da Ata do dia 06 de julho 
de 2016, que após l ida foi aprovada com 3 abstenções. Seguindo com a 
Pauta, apresentação dos projetos referente o Edital Fundação Itaú Social, a 
presidente informa que apenas 3 (três) inst ituições apresentaram, são elas: 
Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças 
Especiais - ABRACE, Inst ituto de Cegos do Brasil Central -ICBC e Creche 
Melo de Jesus. A Presidente sugere que a plenária se divida em 3 para 
analisar as 3 propostas apresentadas, tal sugestão foi aprovada por 
unanimidade. Após análise das propostas, foi concedida a palavra para a 
Assistente Social e representante  da ABRACE Senhora Daniele, que expõe 
que a proposta visa contratação de prof issionais  para ajudar no trabalho de 
reabilitação das crianças e adolescentes atendidas pela inst ituição. A  
inst ituição funciona no período vespertino e com a aprovaçã o da proposta a 
mesma funcionará também no período matutino. A inst ituição desenvolverá 
o trabalho em rede com a comunidade e órgão municipais: educação e  
saúde. Em relação a estrutura a inst ituições possui espaço físico  e 
laboratório de informática. A proposta visa a contratação desse 
prof issionais e alguns materiais de enfermagem. A proposta terá 
durabilidade de 12 meses e após a instituição dará continuidade através de 
parcerias principalmente com o SUS. O impacto esperado pela instituição e 
evitar a ociosidade dessas crianças e  a inclusão social. Est imativa é de 
custo R$ 95.465,08 (noventa e cinco m il, quatrocentos e sessenta e cinco 
reais e oito centavos. A ABRACE atende aproximadamente 60 crianças. 
Instituto de Cegos –  ICBC, a Senhora Andressa explica que a proposta visa 
a aquisição de equipamentos de músicas.  As conselheiras que analisou a 
proposta, expõe que não consta no projeto alguns objetivos exigidos pelo 
Edital do Itaú bem como não define se irá atender somente crianças e 
adolescentes, pelo contrário consta que atenderá como um todo os usuários 
do ICBC. Também não consta qual o impacto socia l. Daniele explica que o 
projeto já existiu na insti tuição, mas infelizmen te não teve continuidade pois 
era realizado na escola anexa ao ICBC, o valor do projeto é de R$ 
34.875,34 (tr inta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e 
quatro centavos) e os prof issionais que ensinarão as of icinas de  música 
pertencem ao quando de funcionários do ICBC. A Creche Melo de Jesus 
aqui representada pela Senhora Irma e pela Psicopedagoga Senhoria  
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Mariana –  a proposta foi elaborada de acordo com as diretr izes do Estatuto 
da Criança e do Adolescente -ECA, pois de acordo com o estatuto todas têm 
direito a saúde, educação, lazer e cultura. A proposta é desenvolver 
of icinas com contratação de prof issionais, aquisição de alguns 
equipamentos e posteriormente publicação de um l ivro relacionado a 
proposta. As crianças serão divididas  em grupos por idade e será feito uma 
avaliação no f inal da execução da proposta com intuito de obter o s pontos 
positivo e negativo com o desenvolvimento da mesma. O trabalho em rede 
será com cultura, esporte, lazer e inclusão social.   O valor est imado da 
proposta é de R$ 144.500,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos 
reais). Após explicações foi colocado em votação as propostas 
apresentadas, sendo que a ABRACE e o Instituo de Cegos –  ICBC não 
obteve nenhum voto, assim a proposta apresentada pela Creche Melo de 
Jesus foi aprovada por unanimidade. A proposta aprovada será inserida no 
plano de ação e aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente –  FUMDICAU para o ano de 2017.  Seguindo com a reunião, a  
Presidente esclarece que as 16 (dezesseis) inst ituições que t iveram seus 
planos de trabalho aprovados referente ao recurso do FUMDICAU, e contém 
aquisição de equipamentos deverão cumprir com o prazo estabelecido no 
plano de trabalho e deverão se comprometer a executar todas as ações 
estabelecidas no formulário dentro do prazo estipulado no mesmo. As 
inst ituições deverão solicitar ao COMDICAU a visita de prestação de conta 
na aquisição do equipamento e o COMDICAU i rá f iscalizar a execução da 
ação durante o período de realização.  Sendo que a instituição poderá ser 
penalizada caso ela não cumpra totalmente com a execução do projeto.  
Item Informes: Pedidos de renovações de inscrição da Casa Lar Isabel do 
Nascimento e Centro Social Encontro Dominicanos, as visitas técnicas e 
análise dos documentos serão realizados pelas conselheiras Jacilane e Iara 
Nascimento. Outro informe sobre o Conselho Tutelar, A comissão se reuniu 
para avaliar o Regimento Interno, fez algumas cons iderações e encaminhou 
para assessoria jurídica da SEDS para avaliação e parecer jurídico e 
posterior aprovação dessa plenária. Referente  a denúncia a mesma foi 
apurada e não tem procedência , sendo assim foi arquivada. A conselheira 
Claricinda informa sobre a Roda de Conversa que será realizada no dia 
30/08/2016 e reforça da importância da part icipação dos conselheiros. 
Informa ainda que todos leiam os Boletins elaborados pelo Projeto. 
Esclarece sobre o Boletim  da primeira roda  do ano de 2016, onde consta 
que não há no município uma Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil para 
atender crianças e adolescente usuárias de substancias psicoativas. Os 
representantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente membros da Roda de Conversa, of ic ial izou a secretaria de 
saúde e ainda não obteve resposta sobre a criação dessa unidade. A 
Presidente informa que informalmente o Juizado deferiu o cumprimento da 
construção dessa unidade pelo município de Uberaba. A conselheira 
Claricinda solicita o apoio  do COMDICAU no que tange o cumprimento 
dessa ação promovida pelo Projeto Roda de Conversa, tal sugestão foi 
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aprovado por unanimidade. Últ imo informe da pauta é sobre o saldo das 
contas do FUMDICAU: Conta 200.000-8, o saldo é de R$ 364.895,59 
(trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e nove centavos), conta 7000-9 saldo: R$ 5.930,63 (cinco mil,  
novecentos e tr inta reais e sessenta e três centavos ). Nada mais a ser 
tratado nesta a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 15:50, 
sendo que essa ata foi redigida por mim, Verediana Pereira de Freitas, 
Secretária Executiva do COMDICAU e será lida e aprovada pelos 
conselheiros presentes:  Claricinda Regina Massa, Jacilane de Barros 
Ribeiro, Otoni Alberto do Nascimento Junior, Amélia Maria R. Naves, Márcia 
Helena Carvalho Louzada de Lima, Shirley Pereira Dias, Iara Nascimento 
Pereira, José Antônio Neto, Ailton Aleixo de Almeida, Fernanda Beatriz 
Silva Pereira, Michelle Carvalho Santos, Ana Claudia Caetano Barbosa, 
Arnaldo Luiz da Costa Filho, Elisangela Olívia Pereira, Maria das Graças 
Caetano Silva.  


