ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMDICAU – 25/07/2018
Aos vinte cinco dias do mês de julho de 2018, 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 extraordinária com a seguinte
pauta: 1. Abertura; 2. Apresentação e Apreciação dos Planos de Trabalhos dos Editais do
Santander e Itaú; 3 – Pedido de Renovação de Inscrição – Instituto Pater; 4 – Informes; 5 –
Encerramento. Justificaram a ausência os conselheiros: Débora Nunes de Oliveira Almeida
dos Reis, Rochelle Guitierrez Bazaga, Fernanda Beatriz Silva Pereira, Dagma Wanderléia
Costa, Fernanda Moreira Araujo, Rosana Beatriz Getúlio Marçal e Shirlei Pereira Dias. A
presidente Jacilane agradece a presença de todos e explica primeiramente sobre o Edital do
Itau Social, das instituições inscritas no COMDICAU apenas duas apresentaram os projetos,
são elas: ABRACE – Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças
Especiais e a Casa Lar Isabel Aparecida do Nascimento, de acordo com analise da
comissão, os projetos não estão de acordo com o Edital. A presidente sugere que as
instituições façam a correção necessária e entregue até o dia 30/07/2018, visto que no dia
01/08/20108 será realizada a plenária ordinária e os projetos serão apresentados. Explica
ainda que o conselho têm até o dia 03/08/2018 para inserir as propostas no site do Itaú
Social. É questionado pelo representante do ICBC Sr. Felício, se esse prazo será estendido
para as instituições que não apresentaram. A presidente explica que o COMDICAU
estabeleceu em Edital próprio até o dia 23/07/2018 que todas as instituições inscritas no
conselho pudessem apresentar suas propostas, pois a comissão teria que analisar com
antecedência, como apenas duas apresentaram e os projetos já foram analisados e há
tempo para correção, sugere esse prazo apenas para correção e não para inclusão de novas
propostas. Após explicações foi aprovado pelos conselheiros presentes o prazo até dia
30/07/2018 para correção das propostas apresentadas pela ABRACE e pela Casa Lar.
Seguindo com a reunião, Edital Santander, das instituições inscritas no COMDICAU, apenas
quatro apresentaram propostas referente ao Edital Santander, são elas: Instituto de Cegos do
Brasil Central - ICBC; ABRACE – Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de
Crianças Especiais, Casa Lar Isabel Aparecida do Nascimento e a Associação Beneficente e
Cultural São Jerônimo/Casa do Adolescente Guadalupe. Todas as propostas foram

analisadas pela comissão e das quatros instituições apenas 3 apresentaram propostas de
acordo com os critérios do Edital e estão aptas a pleitear o recurso. Sugere que as três, com
um tempo de 10 minutos cada, explane sobre sua proposta. Tal sugestão foi aprovada: 1 Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo/Casa do Adolescente Guadalupe,
representante da Associação expõe que a instituição está inserida em um bairro com autos
índices de violência, tráfico, uso abusivo de drogas psicoativas e vulnerabilidade social. O
PROJETO EDUCANDO E TRANSFORMANDO VIDAS visa fundamentalmente à defesa,
promoção e efetivação dos direitos da criança e do adolescente, e posteriormente o
empoderamento das famílias para que os vínculos familiares e comunitários sejam
estreitados. A proposta do projeto e oferecer a criança, adolescente e suas famílias
oportunidade de participar de oficinas que contribuam com sua formação cidadã e humana, e
também a iniciação profissional para posterior inserção no mercado de trabalho
proporcionando qualidade de vida e bem estar aos atendidos. O projeto oferecerá oficinas de
esporte, cultura, musicalização, cursos de iniciação profissional, etc. Hoje a associação já
oferece algumas oficinas e com a realização dessa proposta dará continuidade nas ações e
implantará novas oficinas. Atende aproximadamente 270 (duzentos e setenta) crianças e
adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos, com essa proposta ampliará para até 400
atendimentos. 2 - ABRACE– Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de
Crianças Especiais, a representante da instituição esclarece que a instituição está
localizada em um bairro com índices de vulnerabilidade social. Hoje disponibiliza
atendimento em período integral, para crianças e adolescentes com deficiência, na faixa
etária de 06 a 18 anos, sem interrupção evitando a ociosidade no contra turno. Proporciona
às crianças e adolescentes a oportunidade de aprendizagem e inserção em projetos
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crianças/adolescentes e com a proposta poderá ampliar seu atendimento até 268. O intuito é
oferecer oficinas de serigrafia, teatro, inglês dentre outros. 3 - ICBC – Instituto de Cegos do
Brasil Central, o representante do ICBC pontua que a instituição existe no município há
mais de 70 anos, oferecendo atendimentos diários a aproximadamente 220 pessoa com
deficiência visual. Como é de conhecimentos de todos existe no município cantores com
deficiência visual que tiveram seus talentos descobertos e desenvolvidos pelo instituto.
Existe desafios colossais no que tange o ensino musical para pessoas com deficiência
visual, haja vista que não há pessoal capacitado e tampouco materiais suficientes para
atender à demanda. A falta destes, com ênfase em profissionais com conhecimento de

Musicografia Braille, vêm dificultando enormemente o acesso desse público aos seus direitos
mais básicos. Assim a proposta é oferecer a crianças/adolescentes na faixa etária de 6 a 17
anos a musicalização, ampliando o olhar para outras maneiras de ensinar, além de promover
uma plena interação entre a comunidade. O Projeto Visão Musical, a Arte da Integração,
tem por objetivo primaz atender as crianças e jovens assistidos pela instituição, dando-lhes
condições de inclusive ter uma profissão no futuro. Após explanações, foram colocadas em
votação
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TRANSFORMANDO VIDAS da Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo/Casa do
Adolescente Guadalupe com uma abstenção. A proposta será incluída no Plano de Ação e
Aplicação do COMDICAU para ano de 2019 e encaminhada para inclusão no Projeto de Lei
Orçamentária Anual do Município para o ano de 2019. Item 3 – Pedido de Renovação de
Inscrição: Instituto Pater, a analise documental e visita técnica foram realizados pelos
conselheiros Onildo Barbosa e Mariana. O instituto oferece assistência aos adolescentes e
educação profissional para adolescentes/jovens na faixa etária de 14 a 24 anos. Foi inscrita
neste conselho conforme determina o MEC – Ministério de Educação, haja vista que oferta
capacitação a jovens aprendizes. Está solicitando então a renovação da inscrição. Os cursos
são ministrados ás segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 18h. O instituto
possui parceria com a JBS, Alona, Americanas, Agromem, Maquinelson, dentre outros. Após
explicações foi aprovado pelos conselheiros presentes o pedido de renovação de inscrição
do Instituto Pater Educacional, Programa Jovem Aprendiz. Item 4 – Informes: A presidente
informa que a reunião ordinária será no dia 01/08/2018 a partir das 14h. Nada mais a ser
tratado nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 15:30, sendo que essa ata
foi redigida por mim, Verediana Pereira de Freitas - Secretária Executiva do COMDICAU e
lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva,
Jacilane de Barros Ribeiro, Maria Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Karine Ferreira
Facuri, Elaine Ferreira Moura, Nayane Ferreira Gonçalves, Maria de Fátima Vieira, Monica
Prata dos Santos e Simone Florentino Magnino.

