ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 07/03/2018
Aos sete dias do mês de março de 2018, às 14: 30, na sala de reuniões do
Conselho da Cr iança e Adolescent e de Uberaba –CO MDICAU, situada à Rua Artur
Machado, nº 553 Casa dos Conselhos; reuniram -se os conselheiros par a uma
plenár ia ordinária com a seguinte pauta: 1. Abertura, : 2. Leitura das At as
anteriores; 3 – Apresentação do Plano de Ação do CO MDI CAU do ano de 2018 ; 4
– Pedido de renovação de registro – Casa de Proteção Inf ant o Juvenil ; 5 – Pedido
de Registro Unidade de Acolhimento Cat arina Souto ; 6 – Informes: Apresent ação
dos pedidos de r enovações de registro e de inscr ição; SUPAM, Curso de Aprendiz
– Auxiliar Administrativo II; Retor no das comissões: Conf erência Municipal dos
Direitos da Cr ian ça e do Adolescente, Edital – 2018; Recomposição dos
segmentos f altantes., Projeto Roda de Conversa, 18 de Maio – Dia Mundial do
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Cr ianças e Adolescentes; Saldo das
contas do FUMDI CAU, 7 – Encerr amento. Justif icar am a ausência os
conselheir os: Dagma W anderléia Costa, Phablo Fernando Paula Lemes, Maria de
Fatima Vieir a, Nair Martins de Almeida, Simone Flor entino Magnino, Evaldo
Faquinelli dos Reis, Vanderson José Alves da Silva, Glória Beatriz Souza e
Santos, Sidnei Ter êncio da Silva . Seguindo com a Pauta a presidente agradece a
presença de t odos e solicita a leitur a da Ata do mês de f evereiro que, após lida,
f oi aprovada por unanim idade . É solicit ado a ret ira do ponto de paut a sobre o
pedido de registro da Casa de Acolh imento Catar ino Souto, o mesmo ser á
apresentado na plenária de abril , tal solicitação f oi aprovado por unanim idade.
Item 3 - Apresentação do Plano de Ação do CO MDICAU para o ano de 2018, f oi
apresentado pela comissão responsável o plano de ação e aplicação do
CO MDI CAU para o ano de 2018, dentr e das ações par a o ano de 2018 est á a
realização da conf erência municipal dos direit os da cr iança e do adolescente,
f ormação continuada, divulgação das ações do CO MDICAU, elaboração do edital
de chamamento público do F UMDI CAU. Após discussão o Plano de Ação e
Aplicação para o ano de 2018 f oi aprovado por unanimidade e será publicado por
meio de resolução no órgão of icial do m unicípio – Porta Voz. Item 4 – Pedido de
Renovação de Registro da Casa de Proteção Inf anto Juven il a analise documenta l
e visita técnica f oram realizadas pelas conselheiras Fernanda Pereira e Jacilane,
inf ormaram que a Casa está situada hoj e no antigo prédio da Escola Prof º José
Geraldo acolhendo criança de 0 a 6 anos e está em f ase de mudança e até o mês
de maio estará f uncionando a Rua Conde Prados, bairro Abadia. A casa recebe
var ias doações de brinquedos e roupas. A coordenador a Mar ia Cecília Daher
expõe que com a mudança as crianças sentirão as modif icações, mas aos poucos
irão se adaptar. As co nselheiras esclar ecem que estão acompanhado todas as
modif icações da casa, inclusive a separ ação de cr ianças do sexo masculino de 6
a 12 anos, mas é necessár io t ais mudanças conf orme já explicado em plenár ia,
devido ao re oordenamento A Casa hoje está apt a a renovar seu registro. Após
explicações f oi aprovado por unanimidade o pedido de renovação de registro da
Casa de Pr oteção Inf anto Juvenil. Item inf ormes: Apresent ação dos pedidos de
renovações de registro e inscrição SUPAM e Curso de Aprendiz – Auxiliar
Administrat ivo II, a visita técnica e analise documental será realizada pelas
conselheir as Maria Amélia, Débor a, Rochelle e Maria Aparecida Ferreira,
respect ivament e. Outro inf orme: retorno das comissões é sugerido pela com issão
que a IX Conf erência Mun icipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
aconteç a no mês de agosto , nos dias 23 abertura of icial e dia 24 discussão dos
grupos e plenária f inal, tal sugestão f oi aprovada por unanimidade. Sobre o Edital
de Chamamento Público do FUMDICAU, f oi esclare cido que o mesmo será
apresentado na plenária de abril , visto que está em processo de elaboração.
Quanto à recomposição dos segmentos f altantes é necessário que o conselho

def ina sobre os segmentos f altantes e as alt erações na Lei, pois o mandat o dessa
gestão é até o dia 09/01/2019. Seguindo com os inf ormes: Projeto Roda de
Conversa do Sistem a de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
projeto acontecerá na sede da Legião da Boa Vontade no dia 27 de março de
2018, das 08:30 às 11:00 e todos est ão convidados a part icipar. 18 de maio – Dia
Mundial do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
a reunião da comissão responsável acontecerá no dia 14 de março de 2018 às 14
horas e integraram a comissão a conselheira tutelar Monal isa e conselheir a do
CO MDI CAU Natalia. Saldo das contas do FUMDICAU: Conta 200.000 - 8 R$
853.063,91 ( oitocent os e cinqüenta e três mil sessenta e três reais e noventa e
um centavos). Cont a: 7.000 -9 R$ 13.477,14 ( treze mil quatrocentos e setenta e
sete reais e quator ze cent avos ). A presidente inf orma que a Casa de Adolescent e
Guadalupe realizará no dia 25 de março, Pizza Solidária, das 17 às 19:30 no
valor de R$ 25,00 ( vinte e cinco reais). A ADEFU realizará no dia 14 de abr il
Galinhada Benef icente no valor d e R$ 10,00 (dez reais). Nada mais a ser tratado
nesta, a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às 15:40, 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, Maria Aparecida Ferreira, Jacilane de Barros Ribeiro, Maria Amelia
Passani, Debora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Maria Paula Mendes dos Santos C.
Carvalho, Shirley Pereira Dias, Rochelle Guitierrez Bazaga, Fernanda Beatriz Silva Pereira,
Fernanda Moreira Araujo, Marcos Acácio Moraes de Oliveira, Soraia Beatriz Abrhão Loureiro
Borges Fukuda, Nathalia de Carvalho Bisinoto.

