ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU
Ata nº: 011 – Biênio 2019-2021: Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e
dezenove às 14:00 no anfiteatro da Casa dos Conselhos, à Rua Artur Machado, , nesta
cidade de Uberaba, Minas Gerais, reuniram-se os conselheiros para Uma plenária
ordinária com a seguinte pauta: 1 – Abertura, 2- Leitura das Atas
anteriores,
apresentação e apreciação dos pedidos de renovação de registro: ABRACE, 4 –
apresentação do edital para conselheiros da sociedade civil (segmento vacância), 5 –
apresentação e apreciação dos planos de trabalho do edital FUMDICAU, 6 – informes:
carta renuncia, Maria Amélia, oficio da Creche A Pequena Casa de Maria, saldo das
contas do FUMDICAU, 7 – Encerramento. 1 – Abertura: O Vice Presidente do
COMDICAU, Márcio, realiza a abertura da plenária, de novembro, dando as boas vindas
aos conselheiros presentes e solicita a leitura das Atas Anteriores sendo feita a leitura
da Ata da reunião ordinária do dia 02/10 que foi aprovada por todos os conselheiros
presentes, com a observação de enviar o currículo e o projeto da palestrante convidada
para todos os conselheiros. Realizada também a leitura da Ata da Plenária Extraordinária,
sendo a mesma aprovada pelos conselheiros presentes. Logo após, a conselheira
Cláudia pediu para inserir dois pontos de pauta: Capacitação para os conselheiros eleitos
e seus respectivos suplentes em Conceição das Alagoas, com liberação de R$900,00
para gastos com alimentação (almoço) durante a capacitação. Sendo o item aprovado
pelos conselheiros e Edital PROSAS/Sulamérica – Representante da Instituição
Guadalupe (ficando as inserções para o final da plenária). Item 3- Apresentação e
Apreciação dos Pedidos de Renovação de Registro: - ABRACE: A visita foi realizada
pela conselheira Irenildes, e feito a leitura do relatório técnico onde relata que sobre o
espaço físico e os trabalhos realizados pela instituição, a associação também conta com
uma equipe formada por pedagogo, assistente social, fonoaudiólogo entre outros
profissionais. A ABRACE atende em média 159 adolescentes e familiares, com salas
próprias para realização de todas as atividades. A conselheira refere ser favorável à
renovação, após foi aprovada o pedido de renovação de registro da ABRACE pelos
demais conselheiros presentes na plenária. 4- Apresentação do Edital para
Conselheiros da Sociedade Civil (segmento vacância): Não foi possível elaborar o
edital em tempo hábil, ficando o mesmo para ser apresentado na plenária de dezembro.
5- Apresentação e Apreciação dos Planos de Trabalho do Edital FUMDICAU/2019 de
acordo com as visitas técnicas realizadas pelo conselheiros: Educandário Menino
de Jesus de Praga: As conselheiras responsáveis pela visita referem que a instituição
atende os quesitos elencados no edital, sendo favoráveis à aprovação. Casa do Menor
Coração de Maria: A conselheira Mariana refere que a instituição contempla as normas e
quesitos do edital, sendo a mesma pontuada com10. Casa Isabel do Nascimento: O
projeto da instituição encontra-se adequado com as normas do edital e recebe pontuação
10. Casa do Adolescente Guadalupe: A instituição teve seu projeto aprovado com
pontuação 10. ABRACE: A instituição atende os quesitos elencados no edital com
pontuação 9, com observação referente à ventilação do local. A representante da
instituição refere que os ares-condicionados já foram adquiridos, faltando apenas serem
instalados. Irmãs Insulinas: O projeto da instituição é aprovado com pontuação 9,
apenas por motivo de recursos humanos. Casa do Menino: A instituição Atende as
normas do edital e recebe pontuação 10. ADEFU: A instituição Atende os quesitos do
edital recebendo pontuação 10. APAE: Pontuação 10, com observação da falta do
orçamento no projeto ficando o representante da instituição de enviar ao conselho. Casas
Lares Vida Viva: A instituição Atende os quesitos do edital e recebe pontuação 10.Casa
dos Meninos São José Operário: A instituição Atende as normas do edital e recebe
pontuação 10, sem ressalvas no plano de trabalho. Associação Amigos de Gabi:
Instituição classificada com pontuação 7, com observação positiva de melhor

aproveitamento do espaço físico. OASIS: Instituição satisfatoriamente bem avaliada com
pontuação 9. Instituto dos Cegos: Com o projeto jardim sensorial, pontuação 9. Creche
Mônika Budeus: A instituição atende os quesitos do edital e recebe pontuação 10.
Instituto Agroneli: O instituto atende as normas do edital, pontuação 10. Escola Dulce
de Oliveira: a instituição contempla as normas e quesitos do edital, pontuada com 10.
GRAAU: Pontuação 9, sem ressalva no plano de ação. Creche Melo de Jesus: A
instituição atende os quesitos do edital, pontuação 9. Centro Cultural de Capoeira Águia
Branca: Instituição atende os indicadores do edital, pontuação 9. Todas as visitas e
relatórios foram aprovados pelos conselheiros e explicado que o prazo para levar a
documentação referente ao item 13.1 do Edital e até o dia 21/11/2019 (15 dias) para
Assessoria Jurídica da SEDS. A conselheira Cláudia explica a necessidade de toda a
documentação estar completa e dentro do prazo. A representante do GRAAU fala do
Projeto de adoção com reuniões semanais (com reunião marcada já para o próximo
sábado), onde o projeto atende as famílias no período pré e pós adoção. O conselheiro
Pablo complementa a grandiosidade do projeto. Sobre os itens inseridos: Edital
Sulamérica: O representante da Casa do Adolescente Guadalupe solicita apresentar ao
COMDICAU, o projeto realizado por sua instituição para concorrer o edital da Sulamérica.
A conselheira Cláudia refere que talvez não seja necessário realizar uma plenária
extraordinária para aprovação do projeto e sugere que a Comissão de Políticas Pública
faça essa aprovação, caso não haja impedimento legal, ficando a realização da plenária
extraordinária apenas para o caso desse impedimento. Os conselheiros concordam e
aceitam a aprovação pela comissão de políticas públicas. Capacitação para os
conselheiros tutelares eleitos para a gestão 2020/2024, acontecerá na cidade de
Conceição das Alagoas em parceria com a SEDESE o município irá disponibilizar o
transporte sendo necessário a liberação de R$900,00 para custear os gastos com
alimentação para os 25 conselheiros tutelares eleitos (titular e suplentes) e caso o recurso
não seja utilizado na sua totalidade será retornado para o FUNDO. Item 6- Informes:
Carta Renuncia Maria Amélia Pansane Seabra: A conselheira titular Maria Amélia
Pansane por motivos pessoais renuncia ao cargo de conselheira do COMDICAU e
repassado a titularidade para a suplente, Augusta. Ofício da Creche A Pequena Casa
de Maria: informando sobre alguns materiais (placas solares) disponíveis para devolução,
pois de acordo com as legislações equipamentos adquiridos com recursos do fundo, caso
não seja mais utilizados e/ou a organização venha a fechar o mesmo deverá ser
devolvido para o COMDICAU, ficando a comissão de bens responsáveis para realizar a
visita e avaliação do equipamento. Saldo Contas FUMDICAU: Conta 7000/9
R$14.920,73 (quatorze mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos, Conta
200.000-8 R$1.335.075,88 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, setenta e cinco reais
e oitenta e oito centavos). Nada mais a ser tratado, o Vice- Presidente Marcio agradece a
todos os presentes e encerra a plenária às 16:05, essa ata foi redigida por mim Dagma
Wanderléia Costa – Conselheira e 1ª secretária do COMDICAU e será lida e aprovada
pelos conselheiros presentes: Mariana Lacerda da Silva, Irenildes Dias Guimarães, Marco
Antônio de Azevedo Cury, Augusta Maria Alves Carlos, Viviane de Oliveira Marques,
Amélia Maria Rezende Naves, Márcio Elisio de Oliveira, Marta de Oliveira, Sidnei Terencio,
Eclair Gonçalves Gomes, Dagma Wanderléia Costa, Claudia Cristina da Silva, Phablo
Fernando Paula Lemes, Lucia França de Almeida, Jaqueline Romeria, Maria de Fátima
Vieira, Julia Graziela Fernandes Ferreira, Dulce Helena Silva, Nathalia de Carvalho
Bisinoto.

