ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 08/03/2017

Ao oito dia do mês de março 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. Leitura das atas anteriores; Item 3. Pedido de Registros de Entidade;
Pedido de Renovação de Registros: Casa Lar Vida Viva e Medalha
Milagrosa; Item 5 – Informes: Oficio nº: 08/2017/SEDS , Oficio 78/2017 –
IMAD, Apresentação do pedido de renovação de registro da OASIS, Saldo
Contas – FUMDICAU, Projeto Roda de Conversa, Simpósio de
Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, Retorno das comissões.
Justificaram a ausência os conselhe iros: Debora Nunes de Oliveira Almeida
dos Reis, Fernanda Beatriz Silva Pereira, Taciana Munim Villela, Fabiana
Alvarenga Cunha Freitas e Shirlei Pereira Dias . A presidente Jacilane de Barros
cumprimenta a todos presentes e solicita a leitura das Atas anteriores. A Secretária
Executiva Verediana informa que infelizmente não recebeu a ata do mês de dezembro da
ex secretária do COMDICAU. O Conselheiro Onildo sugere que tal fato conste em Ata. A
seguir é feita a leitura da Ata do mês de fevereiro que foi lida e aprovada por
unanimidade. O conselheiro João Bosco indaga sobre a responsabilização do conselheiro
no momento da visita para atestar a compra feita por uma instituição com recurso do
COMDICAU. Eusébia faz algumas orientações sobre a discussão e fica estabelecido que
ambos (tanto a instituição quanto o conselheiro) são responsáveis pela averiguação
correta da compra. Item 3 - Pedido de Registro de entidade no COMDICAU: Lar da
Caridade, Lar Espirita Jarbas Leone Varanda. A analise documental e a visita in loco no
Lar da Caridade foi realizada pela ex-conselheira Elisangela que informa em relatório que
a instituição está apta a registrar neste conselho. A Assistente Social Irenildes explica que
a instituição oferece vários projetos voltadas para crianças, adolescentes e seus
familiares. Após esclarecimentos foi aprovado por unanimidade o Registro da Instituição
Lar da Caridade. Lar Espírita Jarbas Leone Varanda a analise documental e visita in local
foi realizada pelas conselheiras Nair e Adriana. As conselheiras informam executou todas
as adequações sugeridas pelo COMDICAU. Está localizada a Rua Henrique Dias, 966 –
Bairro Estados Unidos. Irá acolher crianças do sexo masculinos de 05 (cinco) a 12 (doze)
anos de idade, conforme diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o
pedido de registro da instituição Lar da Caridade foi aprovado. Item 4- Pedidos de
Renovação de Registros no COMDICAU: A secretária executiva Verediana relata que os
documentos da Casa Lar Vida Viva está com a conselheira Ângela e que a mesma ainda
não realizou a visita. Adriana, representante da instituição faz explicações sobre a
instituição e relata o público beneficiado pela mesma. Explica ainda que as visitas não são
liberadas para o público em geral, apenas para conselheiros e pessoas autorizadas pelo
juizado, por ser uma instituição que acolhe adolescentes que tiveram seus direitos

violados e que foram encaminhados pelo juizado. A Casa é uma instituição não
governamental. Jacilane explica que a instituição necessita com urgência da renovação
de sua inscrição neste conselho, e que o pedido está pendente no COMDICAU desde o
mês de dezembro e a instituição não pode ser prejudicada pelos atos falhos do conselho.
Sugere a aprovação do registro e que a emissão do certificado seja feita após a visita
técnica do COMDICAU. A conselheira Maria Aparecida se oferece para realizar a visita,
ficando estabelecido o prazo de dez dias para a realização da mesma e posteriormente
emissão do certificado de registro. Quanto ao pedido de registro na instituição Casa Lar
Medalha Milagrosa, a analise documental e visita técnica ficaram a cargo da conselheira
Jacilane que sugere uma nova vista com parecer de outro conselheiro na Casa lar. O
conselheiro Onildo e a conselheira Ana Carolina se oferecem para realizar a visita na
terça feira dia 14/03 às 14:00. Item 5- Informes: O ofício n° 08/2017 – SEDS. É informado
que o oficio trata-se do parecer solicitado pelo COMDICAU sobre a readequação do plano
de trabalho da Instituição ABRACE. A instituição solicitou a readequação do Plano que
constava a aquisição de mesas e pagamento de oficineiros para pagamento de
profissionais da instituição. Após explicações foi sugerido pelos conselheiros presentes
que o parecer da SEDS seja apresentado na próxima plenária com a presença de um
representante d ABRACE e após explicações devidas colocado em votação novamente a
readequação. Outro informe sobre o Ofício 78/2017 – IMAD – Casa Isabel Aparecida do
Nascimento. A institição informa por meio de oficio, ao COMDICAU o encerrando das
atividades no que tange o acolhimento de adolescente do sexo feminino. A conselheira
tutelar Monalisa informa que, por enquanto, não está sendo encaminhado mais
adolescente para esta instituição. Na cidade não existe outra instituição que atende
adolescentes do sexo feminino. O conselho tutelar pede um posicionamento da SEDS, do
COMDICAU quanto essa questão e solicita ainda que seja informados a promotoria e o
juizado tal situação. Pedido de Renovação da OASIS, a visita in loco será realizada pelas
conselheiras Rochele e Adriana. - Saldo Contas FUMDICAU: Conta 7000-9 o saldo é
9.519,79. E Conta 200000-8 0 saldo é de 300.975,79. Sobre o Projeto Roda de
Conversas: A data da próxima roda será dia 28/03/2017 às 8:00 às 11:00 na Fundação de
Ensino Técnico e Intensivo. Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de
Direitos: O Simpósio acontecerá em abril e maiores informações no site do evento.
Infelizmente o curso, hospedagem, alimentação teria qe ser com recurso do COMDICAU
e não há tempo hábil para solicitação do mesmo devido aos tramites legais. Retorno das
Comissões: Foi realizada visita técnica no hospital da criança, conforme deliberação da
plenária, e a comissão estão averiguado toda a documentação e trará o relatório final na
próxima plenária. A Presidente dá as boas vinda a conselheira da sociedade civil Andreia
Pereira. A conselheira tutelar solicita um posicionamento do COMDICAU quanto ao
Regimento Interno enviado a este conselho no ano de 2016. Nada mais a ser tratado
nesta a Presiden te do COMDICAU deu as boa vindas a Senhora Andrea
Ferreira Costa Silva nova conselheira não governamental – representante
de usuário de entidade de 0 a 7 anos, após encerrou a reunião às 15:53,
sendo que essa ata foi redigida por mim, Dagma W anderleia Cost a, 2ª
Secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros
presentes: Rochelle Gutierrez Bazaga, Ailton Aleixo de Almeida, Dagma
W anderleia Costa, Carlos Alberto De Queiroz Junior, Maria de Fátima
Vieira, Nair Martins de Almeida, José Bosco Lúc io, Ana Carolina Silva

Santana, Eliana Gomes da Cruz, Onildo Barbosa, Mariana Lacerda Silva,
Maria Aparecida Ferreira, Marco Antônio de Azevedo Cury, Jacilane de
Barros Ribeiro, Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Cliciana
Rodrigues da Silva e Silva , Gloria Beatriz Souza e Santos, Sidnei Terencio
da Silva.

