ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 05/07/2017
Aos cinco dias do mês de julho de 2017, às 14h30min, 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 – Leituras das Atas anteriores; 3 – Apresentação dos Pedidos de renovações de
registros: ABRACE , lar Espírita de Uberaba; Associação Helio Angotti, LBV; 4 – Apresentação do
Projeto de Capacitação para Conselheiros do COMDICAU; 5 – Apresentação do Edital Fundação
Itaú Social; 6 – Informes: apresentação dos pedidos de renovações de registros das instituições:
Educandário Menino Jesus de Praga, Instituto Valores Humanos; Saldo Contas FUMDICAU; XI
Conferência Municipal de Assistência Social e Item 7 – Encerramento. Justificaram a ausência os
conselheiros: Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Glória Beatriz Souza e Santos, Sidnei
Terêncio da Silva, Rochelle Guitierrez Bazaga, Taciana Mundim Villela. Seguindo com a Pauta, a
Presidente Jacilane deu as boas vindas a todos presente e em especial ao Senhor Elmar Goulart
que representará a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em substituição ao Senhor Ailton,
após, solicita a leitura da Ata do mês de junho que foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. Item 3 - Apresentação do pedido de renovação de registro: O pedido da ABRACE e
Associação Helio Angotti ficará para o mês de agosto, pois não estão presentes na plenária os
representantes das instituições citadas. Lar Espírita de Uberaba: O Senhor Renato, representante
da instituição, explica a todos o funcionamento do lar, o mesmo atende somente em regime de
educação infantil, na faixa etária de 0 a 6 anos. A presidente Jacilane explica sobre as orientações
de registro conforme disposto no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e faz
considerações sobre a necessidade das instituições oferecerem atividades extras além das
oferecidas no regime de creche (educação infantil). Assim foi informado ao Senhor Renato que
após as readequações o Lar poderá solicitar novamente seu registro no COMDICAU. Legião da
Boa Vontade - LBV: A visita foi realizada pelos conselheiros Jacilane e Sidney, a conselheira
explica que a instituição atende 100 crianças diariamente no contra turno escolar em atividades
socioeducativas, sendo elas: cidadania ecumênica, arte e cultura, corpo e movimento, saber e
momento de tarefas. Informa ainda que a representante da intuição Senhora Patricia está na
plenária para esclarecimento de duvidas. Após, foi aprovado por unanimidade o Registro da
Legião da Boa Vontade. Item 4 - Apresentação do Projeto de Capacitação para os Conselheiros:
A secretária executiva Verediana explica que conforme deliberado em plenária capacitação
ocorrerá na primeira quarta do mês, após a plenária, com duração prévia de 01 hora, será dividida
em quatro momentos, sendo: primeiro momento: O que é CMDCA, qual o papel e atribuições do
Conselheiro, com a Assistente Social, Gerente do CREAS e Ex-conselheira do COMDICAU Michelle Carvalho Santos; Ssegundo momento: O que é Conselho Tutelar, atribuições e o papel
do COMDICAU junto ao Conselho Tutelar, com o Exmo. Promotor de Justiça Dr. André Tuma;
Terceiro momento: Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescente – FUMDICAU;
quarto e último Momento: Registro das Entidades e Inscrições. Os palestrantes do terceiro e
quarto momento serão informados posteriormente. A presidente Jacilane reforça da necessidade
e obrigatoriedade da participação de todos os conselheiros durante a capacitação. Após foi
aprovado por unanimidade o cronograma de capacitação dos conselheiros do COMDICAU. Item 5
- Apresentação do Edital Fundação Itaú Social: É explicado que o edital do Itaú é voltado para os
conselhos de direitos, podendo o conselho selecionar apenas um projeto e inscrevê-lo até o dia
04/08/2017. O edital que dá publicidade ao Edital do Itaú será publicado no dia 07/07/2017 e
todas as instituições inscritas no conselho podem participar obedecendo aos critérios do Edital da

Fundação Itau Social. É sugerido antecipar a plenária para o 01/08 ás 14:00, visto que necessita
também da publicação da Ata de aprovação e ainda inscrever a instituição selecionada em tempo
hábil. A conselheira Adriana se dispõe a auxiliar a secretária executiva e o representante da
instituição selecionada, a ser inscrever no dia 02/08 (quarta feira). O conselheiro Pablo sugere que
todas as instituições participantes apresentem uma cópia escrita e uma cópia em pdf para
socialização do projeto para todos os conselheiros. Após é aprovado o edital do COMDICAU que
dará publicidade ao Edital da Fundação Itaú Social. Item 6 - Informes: Apresentação dos pedidos
para renovação de registro: A visita in loco no Educandário Menino José de Praga será realizada
pelas conselheiras conselheira Débora e Eliana. No Instituto Valores Humanos, as conselheiras
Sirley e Fernanda farão a visita. O representante do instituto explica que o Instituto Valores
Humanos já é registrado no COMDICAU, agora ele está solicitado a inscrição do Curso voltado
para jovens aprendiz conforme determina o Ministério do Trabalho. Informa ainda da urgência
para apresentação da certificação no ministério, pois caso não apresente dentro do mês de julho
poderá perder o curso. Jacilane sugere que o registro de inscrição seja apresentado nesta
plenária e a emissão do certificado seja confeccionados e entregue após a realização da visita
técnica. Tal sugestão foi aprovada pelos conselheiros com a ressalva que o relatório de visita seja
apresentado na plenária de agosto. Informe sobre o saldo das contas FUMDICAU: Conta 200.0008, R$ 380.643,85 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco
centavos). Conta 7000-9, R$ 9.928,43. (Nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três
centavos). Último informe sobre a XI Conferência Municipal de Assistência Social que acontecerá
no dia 07/07/2017, na UNIUBE – Campos Aeroporto, das 07:30 às 18:30, as inscrições são feitas
pelo site da Prefeitura de Uberaba. A presidente Jacilane expõe sobre uma informação
encontrada na internet durante uma busca por imagens de vestuário. Abre-se uma discussão
sobre o assunto e os conselheiros sugerem que o assunto seja colocado na roda de conversas e
feito uma moção e encaminhada a Promotoria da Infância e Juventude. A secretária executiva
Verediana expõe sobre a urgência de realizar o preenchimento das cadeiras em vacância, explica
ainda da necessidade de alterar a lei, caso seja necessário e suprir alguns segmentos. Foi
aprovado pela plenária a publicação de um novo edital para preenchimento dos segmentos em
vacância e caso os mesmos não tenha representatividade seja então alterado na Lei. Nada mais a
ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 15:50, sendo que essa ata
foi redigida por mim, Dagma Wanderléia Costa, 2ª Secretária do COMDICAU e será lida e
aprovada pelos conselheiros presentes: Onildo Barbosa, Mariana Lacerda Silva, Marco Antônio de
Azevedo Cury, Jacilane de Barros Ribeiro, Debora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Shirley
Pereira Dias, Adriana de Medeiros Gomes, Elmar Humberto Goulart, Fernanda Beatriz Silva
Pereira, Dama Wanderléia Costa, Phablo Fernando Paulo Lemes, Maria de Fátima Vieira, João
Bosco Lúcio, Ana Carolina Silva Santana, Eliana Gomes Cruz.

