ATA D A REUNI ÃO EXTRAORDINÁRI A COMDICAU – 13/06/2018
Aos treze dias do mês de junho 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. Eleição 1º
Secretária do COMDICAU; 3 – Apresentação e Apreciação dos Planos de
Trabalho do Edital de Chamamento Público/FUMDICAU 2018 com
readequação; 5 – Informes: Relató rio CSEUR; 6 – Encerramento. Justificaram
a ausência os conselheiros: Rochelle Guitierrez Bazaga, Dagma Wanderleia
Costa, Rosana Beatriz Getulio Marçal, Evaldo Faquinelli dos Reis, Maria Paula
Mendes dos Santos C. Carvalho. A presidente agradece a presença de todos e
informa que a primeira secretária do COMDICAU – representante da comissão
de direitos humanos Gloria Santos renunciou ao cargo de conselheira devido a
compromissos pessoais de trabalho, mas que posteriormente a comissão irá
informar outro subst ituto. Assim é necessário recompor a mesa diretora do
COMDICAU que é composta nesta gestão presidente (sociedade civil) vice –
presidente (governamental) primeira secretária (sociedade civil) e segundo
secretário (governamental), Entre os conselheiros da s ociedade civil é
necessário eleger o primeiro secretário. Tal eleição ficará para plenária de
julho devido há ausência de representantes da sociedade civil nessa plenária.
Item 3 – A presidente informa que a comissão avaliou em reunião todos os
planos apre sentados dentro do prazo com as readequações sugeridas. Foram
adequados conforme orientado Casa do Menor Coração de Maria, APAE , as
demais infelizmente não atenderam as solicitações. É pontuado pelos
representantes da ABRACE, Creche Melo de Jesus e Amigos de Gaby que
todas as orientações sugeridas foram seguidas e realizadas e solicitam
maiores esclarecimentos. A conselheira Fernanda informa que de acordo com
o Edital após publicação dos resultados todos terão direitos a
reconsiderações. O senhor Virgilio, questiona se poderão participar do próximo
edital. É esclarecido que todas aquelas que não forem contempladas nesse
edital poderão participar do segundo. De acordo com a representante da
Creche Melo de Jesus todas as orientações foram feitas e entregue
separadamente na casa dos conselhos e solicita maiores esclarecimentos. É
sugerido pela Presidente que a plenária seja suspensa por 10 minutos para
que a comissão se reúna e verifique novamente os quesitos questionados. Tal
sugestão foi aprovada por unanimida de. O conselheiro Marco Antônio Cury
pontua que sabe da importância do trabalho realizado pela s instituições e que
todas merecem que seja verificado novamente, mas solicita que a comissão
não ultrapasse o tempo solicitado. Após, a analise criteriosa foi po ntuado pela
comissão que Amigos de Gaby, Creche Melo de Jesus e ABRACE realizou as
correções sugeridas, ficando apenas o I nstituto Agronelli. Caso o instituto
queira após a publicação poderá solicitar a reconsideração e apresentar a
adequação. Após explica ções foram aprovados por unanimidade os Planos de
Trabalho da APAE, ABRACE, Amigos de Gaby, Creche Melo de Jesus, Casa do
Menor Coração de Maria. Os planos de trabalhos serão assinados pela

presidente do COMDICAU e pelo Secretário da SEDS e estarão disponí veis na
sede do COMDICAU. As instituições serão informadas sobre a data de entrega
dos mesmos. Item 5 – Informes – Relatório do CSEUR, é informado pela
Presidente que a comissão irá encaminhar o relatório ao Conselho Tutelar
órgão que recebeu a denuncia so bre o CSEUR para providencias. Os
adolescentes ainda não foram retirados do centro, e estão sendo
acompanhados pela promotoria e por este conselho. Nada mais a ser tratado
nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 15: 35, sendo que
essa ata foi redigida por mim, Verediana Pereira de Freitas - Secretária
Executiva do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes:
Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva, Marco Antônio de Azevedo Cury,
Jacilane de Barros Ribeiro, Shirley Pereira Dias, Fernanda Beatriz Silva
Pereira, Fernanda Moreira Araujo, Nayane Ferreira Gonçalves, Maria de
Fátima Vieira, Ana Cristina de Paula e Silva.

