ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 01/08/2017
Ao primeiro dia do mês de agosto de 2017, 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 do Pedido
de renovação de registro: Educandário Menino Jesus de Praga, Instituto Valores
Humanos, ABRACE, Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central; 4 –
Apresentação dos Projetos referente ao Edital Fundação Itaú Social; 5 – Informes: Of.
Casa Lares Vida Vida, Oficio sobre substituições de conselheiros, oficio da promotoria nº:
0163 e 17, oficio da FUNEL nº: 068, Saldo das Contas do FUMDICAU e Projeto Roda de
Conversa; 6 – Capacitação: O que é o Conselho de direitos da criança e do adolescente –
CMDCA, atribuições dos conselheiros de direitos da criança e do adolescente, qual a
importância das comissões.; 7 – Encerramento. Justificaram a ausência os conselheiros:
Rochelle Guitierrez Bazaga, Debora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Maria Paula
Mendes dos Santos C. Carvalho, Shirley Pereira dias, Adriana de Medeiros Gomes,
Angela Rosa Fernandes Duarte. A presidente agradece a presença de todos e solicita a
leitura da Ata do mês de julho que foi aprovada por todos. Item 3 - O pedido de
renovação de registro do Educandário Menino Jesus de Praga e da Associação de
Combate ao Cancer do Brasil, devido ao fato de não ter representante, ficou para a
próxima plenária. Instituto Valores Humanos, a analise documental e visita técnica foi
feita pela conselheira Shirley que não está presente em plenária, mas encaminhou o
relatório foi lido pela presidente Jacilane. Após foi aprovado o relatório referente o pedido
de inscrição do curso “Jovem Aprendiz’ que será executado pelo Instituto Valores
Humanos, conforme esclarecido na plenária de julho. Quanto ao pedido da ABRACE está
presente na plenária Sr. Leonardo representante da instituição, a visita foi feita pelos
conselheiros Onildo e Mariana em 21/06/2017, Sr. Leonardo, explica que o ABRACE,
toma conta de crianças especiais, está em torno de 72 crianças e adolescentes, tem
atendimento interno, ele fica no trabalho externo, a Senhora Liliane é a responsável por
tudo. Disse que as crianças tem, atendimentos pedagógicos, médico, lazer e cultura.
Funciona em atendimento integral. As famílias são acompanhadas pelos profissionais da
ABRACE. O Transporte é feito pelos responsáveis das crianças. A Presidente Jacilane
solicitou aos conselheiros que informe junto a instituição no momento da visita, visto que
o Senhor Leonardo não soube explicar alguns detalhes do atendimento interno, por
desenvolver trabalhos externos, que o representante que comparecer a plenária deverá
expor sobre as atividades internas da instituição. O Conselheiro Terêncio disse conhecer
a instituição e o trabalho que a mesma desenvolve sendo de suma importância para a
comunidade. Após foi aprovado o pedidos de renovação de registro da ABRACE pelos
conselheiros presentes. Item 4- Apresentação dos Projeto referente ao edital Itaú, das
instituições inscritas no COMDICAU apenas a Associação Equoterapia - AME e Instituto
de Cegos – ICBC apresentaram projetos, que foram analisados pela comissão

responsável. Conselheira Fernanda explica que os dois projetos foram analisado baseado
na modalidade 1 do Edital, visto que as demais modalidades eles não se enquadraram.
Senhor Felicio representante do ICBC questionou sobre o período curto do edital, visto
que a Fundação publicou no mês de Maio. Julho representante da AME explica que uma
semana é impossível fazer um projeto desses. Fernanda, disse que não tem como o
Conselho avisar antes, mesmo porque é passado em plenária para analise, depois a
comissão avalia e publica um edital do COMDICAU publicizando o edital da fundação,
mas nada impede das instituições “corram” atrás de recursos e até mesmo informe ao
COMDICAU. O Conselheiro Terêncio informa que muitas instituições recebem esse edital
antes do Comdicau. A presidente Jacilane reforça que nós, enquanto instituição temos
que ficar atentos a esses editais. Conselheiro Onildo explicou que na primeira etapa é ver
se tem condições para participar, que as instituições que já almeja participar desses
editais, já devem deixar pronto algo para facilitar. A presidente explica ainda que o
Comdicau é focado no atendimento a criança e adolescente, que se no edital pede tem
que colocar o que solicita, não colocar pessoas. A Secretária Executiva Verediana
esclarece da importância das organizações participarem das plenárias e das ações do
COMDICAU, assim ficaram informadas das atividades referente a política pública voltada
para criança e adolescente, é uma mão dupla. Felicio pede uma solução para prorrogar o
tempo. Jacilane sugere então que as duas instituições refaçam, já que a Fundação Itaú
prorrogou o prazo até o dia 11/08. Representante da AME acredita que o tempo ainda é
curto mesmo com a prorrogação, mas pode tentar refazer. Foi aprovado por unanimidade
a prorrogação do prazo até o dia 09/08/2017 às 16h, e a reunião extraordinária para será
dia 10/08 ás 14h na sede do COMDICAU. Secretária Executiva reforça mais uma vez que
as instituições precisam participar das reuniões do conselho é preciso que as instituições,
que fazem parte do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos
ajudem a fazer política publica. Item 5 – Informes: Oficio da Casa Lares Vida Viva informa
que houve mudança na diretora da Casa e atual presidente é a Senhora Fernanda
Carvalho Guimarães. Oficios sobre substituições de conselheiros: Representante da
COHAGRA é a Senhora Sandra Maria Ottaiana, como titular e suplente Ivandes
Sebastião da Silveira. Dalva Silveira Silva, em substituição a representante da
controladoria Senhoria Eliana Gomes Cruz e Maria Carolina Pereira Dias da Secretaria de
Finanças em substituição a Taciana Mundim Villela. Oficio da promotoria nº: 163
comunica o arquivamento, diante do retorno do COMDICAU sobre o processo referente
os questionamentos do conselho tutelar sobre os serviços de proteção ofertados pelo
município. Oficio nº: 178 comunica a abertura de inquérito civil sobre irregularidades
encontradas no COMDICAU, FIA e Conselho Tutelar. A visita da promotoria será dia
03/08/2017 às 13:30 estão presentes as conselheiras Jacilane e Fernanda Pereira. Oficio
nº: 68 da FUNEL informa sobre os jogos estudantis. Informe sobre o saldo das contas
FUMDICAU: Conta 200.000-8, R$ 522.566,55 (quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos
e sessenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). Conta 7000-9, R$ 9.969,63. (Nove
mil, novecentos e e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos). A secretária
executiva Verediana informa mais uma vez da necessidade da comissão de finanças
reunir para elaboração do edital, esclarece que na próxima plenária a capacitação será
sobre o FUNDO no qual facilitará muito os conselheiros elaborarem o edital do
FUMDICAU. Outro informe sobre a Roda de Conversa: Jacilane reforça mais uma vez da
importância dos Conselheiros na Roda de conversa na qual se discutir junto aos outros

órgãos dos sistema de garantia dos direitos a política publica no município para criança e
adolescente, aproxima roda acontecerá no dia 29/08/2017 das 08:30 às 11:00 no CRAS
Abadia. Item 6 – Capacitação, A Senhora Michelle – Assistente Social, ex conselheira do
COMDICAU e Gerente do CREAS pontuou sobre: O que é os Conselhos de direitos da
crianças e do adolescentes- CMDCA, as atribuições dos conselheiros do direitos da
criança e do adolescente e a importância das comissões permanentes. Nada mais a ser
tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 16:35, sendo que essa
ata foi redigida por mim, Gloria Beatriz Souza Santos , 1ª Secretária do COMDICAU e
será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Onildo Barbosa, Mariana Larcerda da
Silva, Maria Aparecida Ferreira, Marco Antonio de Azevedo Cury, Jacilane de Barros
Ribeiro, Gloria Beatriz Souza e Santos, Sidnei Terêncio da Silva, Fernanda Beatriz Silva
Pereira, Dagma Wanderléia Costa, Maria de Fátima Vieira, João Bosco Lúcio, Maria
Carolina Pereira Dias, Sandra Maria Ottaiano, Dalva Silvéria Silva.

