ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 05/04/2017

Aos cinco dias do mês de abril de 2017, às 14:15, 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. Ofício nº: 500 da Secreta ria de Desenvolvimento Social (substitui
representante) – Eleição Vice Presidência; 3. Leitura da ata; 4 Apresentação da Comissão de Direitos da Criança, Ado lescente e da
Juventude da Câmara Municipal de Uberaba – Vereador Ronaldo Amâncio;
5 – Pedido de Renovações de Registros no COMIDCAU: Casa Lar Vida
Viva, Casa Lar Medalha Milagrosa e OASIS; Plano de Trabalho/FUMDICAU
– ABRACE e Instituto de Cegos -ICBC. 7 – Informes: Apresentação dos
pedidos de renovações de inscrição: Instituto de Cegos, Casa do Menino,
FETI e APAE; Retorno das Comissões, Oficio Reunião Promotora (retorno);
Oficio conselho tutelar; oficio nº: 17/2017 – IMAD, Saldo da Conta do
FUMDICAU, Just ificaram a ausência os conselheiros: Andreia Ferreira
Costa Silva, Angela Rosa Ferreira Duarte, Ailton Aleixo de Almeida, Daniela
Alves de Oliveira, João Bosco Lucio. A Presidente iniciou a reunião dando
as boas vindas a todos e informa que a representante da SEDS Senhora
Euzébia, conforme especificado no oficio nº: 500, por motivo de trabalho na
Auditoria não continuará no Conselho, indicando então o Assistente Social
Reginaldo Nunes enquanto titular. Após apresentação, a Presidente explica
que com a troca de representatividade da SEDS, os conselheiros
governamentais deverão se reunir para eleger dentre eles o novo vice presidente do COMDICAU. Após discussão foi eleito por unanimidade o
atual representante da SEDES Reginaldo Nunes enquanto vice presidente.
Seguindo com a Pauta, solicita a leitura das Atas do mês de março e
Dezembro/2016, após correções foram aprovadas por unanimidade , após foi
solicitado a inserção de três pontos de pau tas: Edital do CONANDA, Dia de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente – 18 de
maio e Projeto Taletos. Tais inserções foram aprovadas por unanimidade.
Item 4: 4 - Apresentação da Comissão de Direitos da Criança, Adolescente
e da Juventude da Câmara Municipal de Uberaba; O vereador Sr. Ronaldo
Amâncio, esclarece que a Comissão dos direitos da Criança, Adolescente e
da juventude da câmara Municipal de Uberaba , na qual é presidente e o
vice-presidente e o Vereador A lmir Silva. O vereador Ronaldo explica que a
comissão tem o objetivo de desenvolver a interse torialidade das políticas
estruturais para garantir os diretos da criança, do adolescente e da
juventude, tais como: educação, formação para o trabalho, oportunidades
de emprego e renda, esporte dentre outros. A conselheira Maria de Fátima

expõe sobre a situação dos bairros novos, se há creches ou vagas em
creches próximas a esses bairros , pois as mães precisam trabalhar. O que
essa comissão está fazendo neste sentido? O Vereador explica que terá
uma reunião nesta tarde e leva rá como ponto de pauta essa si tuação e
posteriormente trará uma resposta a este conselho. A conselheira tutelar
Monalisa ressaltou que o município tem obrigatoriedade de fornecer vagas
para crianças de 04 a 05 anos e existem dificuldades nos bairros novos ,
onde a mãe precisa trabalhar e não tem com quem deixar. A Presidente do
COMDICAU Jacilaine, reforça da importância dessa comissão participar das
plenárias do Comdicau, ajudando o conselho na discussão, elaboração
efetivação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes.
Conselheiro Onildo ressalta da importância da discussão das leis referente
a criança e ao adolescentes , serem apresentadas pelo legislativo no
Comdicau visto que este conselho é o deliberador e fiscalizador da políticas
da criança e do adolescente. A Gerente do CREAS Michele, informa que a
lei municipal foi feita aqui , em plenária do COMDICAU, e depois foi para
Câmara e infelizmente houve algumas alterações que não foi comunicada
ao conselho, por exemplo a cadeira de dependência qu ímica, foi retirada do
Comdicau, pois não existe esse tipo de instituição para criança e
adolescente. Ressalta da importância da Câmera nas plenárias do
Comdicau e ainda que a lei municipal deverá ser revista pelo conselho e
pelo governo. O Vereador agradece o convite para particip ação nessa
plenária e coloca -se a disposição do conselho. Item 5 - Pedido de
Renovação Casa Lar Vida Viva, Medalha Milagrosa e Oasis. O pedido de
renovação da OASIS ficará para próxima plenária devido à ausência de um
representante da instituição. Quanto a o pedido da Casa Lar Vida Viva a
visita técnica e analise de documentos foi realizada pela conselheira
Aparecida, a casa funciona há mais de 20 anos, atende criança do sexo
feminino de 6 a 12 anos por determinação judicial e por encaminhamento do
conselho tutelar. Os conselheiros: Onildo e Carolina realizaram a visita na
Casa Medalha Milagrosa, conforme sugerido pela conselheira Jacilane na
plenária anterior, e constatou que os problema foi solucionado , a casa
atende adolescentes do sexo masculino através d e determinação judicial .
Após esclarecimentos foram aprovados os pedido de renovações das Casas
Medalha Milagrosa e Vida Viva. Item 6. Plano de trabalho do FUMDICAU:
Abrace e Instituto de Cegos - ICBC. A visita para verificação do
cumprimento de objeto do Plano de Trabalho do ICBC foi realizada pelos
conselheiros Mariana e Onildo, foi verificado a alteração na quantidade de
compra de mercadoria que não constava no plano de trabalho, mas não
houve alteração no objeto. A Presidente explica que sempre que a
instituição for alterar algo que não consta no plano de trabalho deverá
antes de utilizar o recurso pedir a readequação na plenária do Comdicau .
Após explicações, foi aprovada a readequação do plano de trabalho do
ICBC. Quanto ao plano de trabalho da ABRACE, a representante Sra
Liliane, explicou que o recurso do FUMDICAU foi utilizado para pagar
funcionários e não a compra de carteiras como havia solicitado no plano,

explicou ainda que utilizou o recursos devido a crise financeira que a
instituição estava pas sando e não adiantava comprar carteiras se não
haveria professor para trabalhar . Os professores estava há 3 meses sem
receber, e muitos já passaram para o ministério do trabalho. Informou ainda
que solicitou a readequação em tempo hábil a este conselho e t inha sido
aprovado pelo COMDICAU na plenária de dezembro/2016 com a ressalva
que o conselho solicitaria um parecer jurídico da SEDS da possibilidade de
readequar ou não sem ônus para a instituição ou para o conselho . A
presidente esclarece que a Secretaria de Desenvolvimento Social informou,
mediante a parecer da Procuradoria Geral do Município, que a readequação
estava de acordo sem prejudicar nem o conselho ou a instituição. Após
explicações foi aprovada a readequação do Plano de Trabalho do
FUMDICAU da Instituição ABRACE . Quanto às inserções: A gerente do
CREAS Michelle Carvalho informa que o dia 18 de maio é uma ação
nacional de combate ao abuso e exploração de criança e de adolescente e
todo o ano o município realiza, junto com as instituições que aten de
crianças e adolescentes, ações de conscientização a toda a sociedade. O
Projeto será apresentado na próxima plenária , pois terá algumas despesas
para realização do evento. Irá participar da comissão responsável por
realizar as ações do dia 18 de maio os conselheiros Dagma, Glória, Sirley e
Carlos. A Presidente informa que recebeu algumas cartilhas sobre o dia de
18 de maio e encaminhará via e -mail aos conselheiros. Projeto Talento: Sr.
Terêncio informa que o projeto será desenvolvido com crianças de 10 a 14
anos em situação de vulnerabilidade . É um projeto com atividades culturais,
musicais, teatro, esporte e lazer e terá vários parceiros tais como: Clube
SESI, CEMEA Abadia, dentre outros. A idéia desse projeto é diminuir a
criminalidade no meio das crian ças e adolescente. O propósito é trazer as
empresas para essa ação social. Já existe como possíveis parceiros: a
Unimed, Alta Genética, Algar, Agro nelli, SESI. O recurso adquiridos das
empresas seriam depositados na conta do FUMDICAU e posteriormente
repassado para o Projeto. A Presidente explica que o dinheiro desse
projeto, não será divido co m outras instituições e sim repassado para o
Projeto Talentos. É explicado que o recurso que é depositado no Fundo tem
que ser divido com todas as instituições , pois no município de Uberaba é o
Conselho que delibera sobre os recursos do fundo. É sugerido encaminhar
o Projeto ao jurídico da SEDS e ao ministério público para maiores
esclarecimento. O Conselheiro Onildo explica que já teve problemas com
projetos sobre ve rba carimbada. Ficou deliberado que a comissão de
finanças e políticas pública irá analisar o projeto e entrar em contato com
Senhor Terencio. A conselheira Maria Paula se propôs a divulga r o fundo,
para captação de recurso para o mesmo. Sobre o Edital cha mamento
publico do CONANDA prevê recurso para as instituições e o prazo Maximo e
até 21/05/2017, a comissão de política publica e finança irá avaliar e trará
na próxima plenária o retorno. Item 7 – Informes: Apresentação dos pedidos
de renovações de inscri ção: Instituto de Cego será feito pelos conselheiros
Terencio e Pablo, Casa do Menino a visita será feita pela conselheira

Shirlei, na FETI as conselheiras Rochelle e Adriana e na APAE os
conselheiros Mariana e Onildo. Retorno das Comissões: Sobre o Hospital da
criança o mesmo não será possível renovar sua inscrição , pois atua
somente na área da saúde e não desenvolve nenhuma atividade conforme
descrito no ECA. Michele explica que já haviam solicitado antes e que eles
não fizeram adequação. Também disse que se eles credenciarem pelos
SUS, atender caso de ab uso as crianças e adolescente, pois no município o
hospital das clínica é único que faz esse tipo de atendimento . Então, foi
sugerido instruir que eles sejam inseridos e que venham participar na
próxima reunião do Comdicau. Ofício Promotora: Foi informado pela
presidente que participou de reunião com a Promotora de Justiça Dra.
Daniela e encaminhará o material para todos os conselheiros via e -mail.
Conselho Tutelar encaminhou via oficio um relatório trimestral informando
sobre a demanda reprimida. Ofício 17/2017 da Casa de Acolhimento Isabel
Aparecida do Nascimento - IMAD onde informa que não mais encerrará suas
atividades de atendimento a adolescentes do sexo feminino . Saldo do
Comdicau: 7009 R$9 .567,21 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e
vinte e um centavos), C onta 20008 – R$322.879,96 (trezentos e vinte e dois
mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) . Nada
mais a ser tratado nesta , a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião
às 16:00, sendo que essa ata foi redigida por mim, Gloria Beatriz Souza e
Santos, 1ª Secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos
conselheiros presentes: Rochelle Guitierrez Bazaga, Fernanda Beatriz Silva
Pereira, Dagma W anderléia Costa, Car los Alberto de Queiroz Junior,
Reginaldo Aparecido Nunes, Phablo Fernando Paula Lemes, Maria de
Fatima Vieira, Nair Martins de Almeida, Taciana Mundim Vilela, Ana Cristina
de Paula e Silva, Evaldo Faquinelli dos Reis, Onildo Barbosa, Mariana
Lacerda da Sil va, Maria Aparecida Ferreira, Marco Antônio de Azevedo
Cury, Jacilane de Barros Ribeiro, Maria Paula Mendes dos Santos C.
Carvalho, Shirley Pereira Dias, Adriana de Medeiros Gomes, Gloria Beatriz
Souza e Santos, Sidnei Terencio da Silva.

