ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 05/09/2018
Ao cinco dia do mês de setembro 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 ordinária com a seguinte
pauta: 1. Abertura; 2. Informes: Eleição dos representantes da sociedade civil/encerramento
da Gestão 2017/2019 (formar comissão); Oficio promotoria sobre denuncia Conselho Tutelar;
Retorno da Comissão de Visita sobre a Casa Lar Medalha Milagrosa; Almoço Solidário (Casa
do Adolescente Guadalupe e CEFOP); Mesa redonda adolescência; Saldos das Contas do
FUMDICAU; Oficio nº: 161/2018 – Secretaria de Desenvolvimento Social, 3 – Encerramento.
Justificaram a ausência os conselheiros: Débora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis, Maria
Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Patrinia Inae Farias Silva, Rochelle Guitierrez
Bazaga, Dagma Wanderleia Costa, Fernanda Moreira Araujo, Elaine Ferreira Moura, Rosana
Beatriz Getúlio Marçal, Monica Prata dos Santos, Evaldo Fachinelli dos Reis. A presidente
Jacilane agradece a presença de todos e solicita a inserção de três pontos de pauta: Recurso
do FUNDEB, Pedido de Inscrição e Recurso do FUMDICAU, tais inserções foram aprovadas
pelos conselheiros presentes. Seguindo com a Pauta, item 2 – Informes: Eleição dos
representantes da sociedade civil/encerramento da gestão 2017/2019: A presidente expõe
que conforme a Lei 12.156/2015 a cada dois anos o COMDICAU deve eleger novos
membros para compor os segmentos, essa gestão termina em 09/01/2019 e no dia
10/01/2019 devem tomar posse os novos conselheiros, assim, é necessário formar uma
comissão que ficará responsável pelo processo de eleição dos novos conselheiros da
sociedade civil, lembrando que os conselheiros governamentais são indicados pelo executivo
e também tomam posse no dia 10/01/2019, tal comissão foi composta pelas conselheiras:
Maria Amelia, Nayane, Jacilane e Fernanda Beatriz; pelas representantes de organização da
sociedade civil: Laudete, Juliana e Augusta e pela secretária executiva do COMDICAU
Verediana, a primeira reunião da comissão foi marcada para o dia 12/09/2018 às 13:30 na
Casa dos Conselhos. Outro informe: Oficio da promotora sobre denuncia do Conselho
Tutelar, ficou a cargo da comissão de política pública apurar a denuncia e na próxima reunião
apresentar relatório sobre o procedimento efetuado. Retorno da comissão responsável pela
visita na Casa Lar Medalha Milagrosa, a inspeção a Casa foi feita pelos conselheiros Sidney

Terêncio e Fernanda Beatriz da Silva Pereira no dia 30/08/2018. Foi informado pelos
conselheiros que no endereço citado no ofício do juizado, qual seja, Rua Visconde de
Abaeté, 28 – Bairro Abadia, não mais funciona a casa de acolhimento e em contato com o
conselho foi esclarecido que a mesma estaria funcionando a Rua Pássaro Preto, 55 – Bairro
Pontal. Sendo assim, realizaram visita no novo endereço, onde foram atendidos pelo Sr.
Wagner, responsável pela Casa que esclareceu que o município assumiu a casa desde o dia
13/07/2018, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, atualmente estão acolhidos
seis adolescentes entre 13 e 14 anos. Esclareceu ainda que estão funcionando
provisoriamente nesse endereço, mas que a partir do mês de setembro estarão funcionando
a Rua Barão do Triunfo, 61 – Bairro Mercês. É sugerido pela comissão que após a mudança
o conselho faça uma nova visita. Tal sugestão foi aprovada pelos conselheiros presentes.
Almoço Solidário promovido pela Casa de Adolescente Guadalupe e CEFOP, a representante
da Casa de Adolescente convida a todos para participar do almoço promovido pelas
instituições, será no dia 16/09/2018 a partir das 11:30 com musica ao vivo, o valor do convite
é de R$ 20,00 (vinte reais) e toda a renda será revertida para a Casa de Adolescente
Guadalupe e CEFOP. Mesa Redonda sobre a Adolescência, que como tema “Adolescência:
Ouvir para Ver – O alcance da escuta e as potencialidades da fala na comunicação entre
gerações”, o evento acontecerá no dia 04 de outubro de 2018 das 18:30 às 22horas, no
Centro Educacional da UFTM, com a participação das psicólogas: Ciriana Rodrigues de
Uberlândia e Luciana Bichuetti, o evento é gratuito e todos podem participar. Outro informe
sobre o Saldo das contas do FUMDICAU: Conta 200.000-08 R$ 1.033.138,87 (um milhão
trinta e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) Conta 7.009 – R$
14.584,63 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
Oficio nº: 161 da Secretaria de Desenvolvimento Social no qual solicita reuniões com o
COMDICAU para tratarem de assuntos referentes ao conselho tutelar, tais reuniões foram
agendadas para o dia 28/09 e 10/10/2018, onde participarão as comissões de política pública
e normas. Sobre as inserções: Recurso do FUNDEB, a representante da Creche Melo de
Jesus, Mariana, explica que o FUNDEB – é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação que atende toda a
educação básica, da creche ao ensino médio, esse fundo é vinculado ao Ministério de
Educação e o recurso alocado nele é repassado para o município e o município repassa
através de convenio as creches. Devido ao atraso no repasse para o município, até a
presente data o município não efetuou o pagamento às creches. A mesma traz essas
informações a este conselho por se tratar de assunto ligado diretamente aos profissionais

que atendem as crianças e adolescentes que por falta de pagamento podem até gerar uma
greve desses profissionais, assim como ficará a situação das crianças e adolescentes? A
conselheira Fátima pontua se essa questão já foi trata diretamente com o Exmo Sr. Prefeito e
qual foi o posicionamento do mesmo. A representante da Casa do Menor Coração de Maria –
Augusta, pontua que existe uma comissão composta de 5 membros representantes das
creches comunitárias, e estão tratando desses assuntos diretamente com a equipe da
educação e também com Exmo Prefeito. Há um atraso no pagamento das parcelas, e devido
a isso procuraram o gabinete do Prefeito, aproximadamente representantes de 15 creches,
dentre eles profissionais e dirigentes, e o posicionamento do município se devem a falta de
repasse do governo estadual. A conselheira Karine pontua que não é só uma questão de
Uberaba, mas de vários municípios e até o pagamento dos servidores poderá ser
prejudicado. Augusta expõe que entende a questão, mas o Prefeito expõe em seu discurso
que faria prioridade, então que essas prioridades sejam pensadas primeiramente nas
Crianças e Adolescente, que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente são
prioridades absolutas. Trouxeram esse assunto para plenária do COMDICAU exatamente por
isso, para que o conselho junto com a secretaria de desenvolvimento social os apóie nessa
luta para que o município efetue o pagamento no mesmo período que os demais servidores.
A conselheira Fátima sugere que a Câmara Municipal, na pessoa do representante do
vereador Ruberio – Sr. Ciro endosse e reforce essa comissão junto ao Prefeito. É explicado,
pelo Senhor Ciro, que as sessões ordinárias da câmara municipal para solicitações junto ao
legislativo acontecem na próxima terça. Se possível que essa comissão encaminhe por meio
de oficio essa solicitação para que seja incluída como ponto de pauta. Foi aprovada tal
sugestão e a comissão encaminhará ao conselho e o COMDICAU enviará através de oficio
tal demanda a Câmara Municipal. Outro ponto de inserção sobre o pagamento do recurso
oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A representante de
Casa do Menino, Maria Amélia, explica que as organizações que foram contempladas com o
recurso do FUMDICAU, fizeram todos os procedimentos junto a SEDS, mas até a presente
data não foi efetuado o pagamento. A preocupação das instituições é sobre o aumento dos
materiais que serão comprados com esse recurso e a disponibilização dos oficineiros para
executarem as ações. A secretaria executiva Verediana, pontua que todo procedimento
cabível ao conselho foi feito, e que o recurso está em conta para que seja realizado o
pagamento. A representante pontua que entende que a culpa não é do conselho, mas solicita
que seja encaminhado um oficio pelo conselho ao órgão gestor solicitado esclarecimentos
sobre a demora do pagamento, pois a SEDS não transmitiu a nenhuma instituição

esclarecimentos sobre os fatos. É sugerido ainda que a comissão de finanças se
responsabilize e entregue a SEDS tal oficio em mãos. Tais sugestões foram aprovadas pelos
conselheiros presentes. Quanto ao pedido de inscrição da Fundação de Ensino Técnico, a
analise documental e visita técnica será realizada pelas conselheiras Nayane e Maria Amélia.
Finalizando, a conselheira tutelar Monalisa informa que a sede do conselho tutelar está em
novo endereço, a Rua Randolfo Machado Borges e que por motivo de segurança, conforme
já é de conhecimento de todos sobre as violências sofridas pelas conselheiras tutelares, o
mesmo está funcionando com portões trancados. A secretaria de desenvolvimento social
disponibilizou dois servidores e um vigia no período da tarde, para que reforçar a segurança
no local, até que o processo licitatório de contratação da empresa de segurança seja
concluído. Informa ainda que será montado um processo de adequações, como a instalação
de um escaninho. Esclarece também que devido à mudança o telefone fixo ainda não foi
instalado, mas estão atendendo pelo telefone de plantão. A Presidente Jacilane sugere que o
COMDICAU oficialize o órgão gestor, solicitando um parecer sobre o processo de licitação da
segurança do Conselho Tutelar e se é possível agilizar o mesmo. A conselheira tutelar
Cristiane solicita ainda que seja ainda descrito no oficio sobre a questão dos banheiros para
atendimento ao público, pois no novo endereço existe apenas um banheiro para atendimento
ao público. Tais sugestões foram aprovadas pelos conselheiros presentes, com a ressalva
que seja feito ofícios separados. Nada mais a ser tratado nesta, a Presidente do COMDICAU
expõe sobe a impossibilidade de continuar como Presidente, devido a questões pessoais,
mas caso isso aconteça informará com antecedência. A mesma encerrou a reunião às 16:00,
agradecendo a presença de todos e enfatizando da importância que foi estar a frente do
conselho. 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 Amelia Passani, Shirley Pereira Dias,
Sidnei Terencio da Silva, Karine Ferreira Facuri, Fernanda Beatriz Silva Pereira, Nayane
Ferreira Gonçalves, Maria de Fátima Vieira, Nathália de Carvalho Bisinoto.

