ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU
Ata nº: 002 – Biênio 2019-2021: Aos treze dias do mês de março de 2019 às 14:20m 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; 3 – Apresentação do Plano de Ação do COMDICAU para o ano de 2019; 4 – Apresentação e
apreciação do Projeto 18 de Maio – Dia do Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescente; 5 – Apresentação do Projeto de
Divulgação do FUMDICAU (p/captação de recursos); 6 – Informes: Retorno das comissões: política pública e finanças; Apresentação
das solicitações de renovações de registros: lar da Caridade, CSEUR, Centro Cultural Águia Branca; ofício nº: 03 – Casa do
Adolescente Guadalupe; Apresentação de pedido de registro: GRAUU – Grupo de Apoio e Adoção de Uberaba; Visita de cumprimento
de objeto/FUMDICAU – Instituto Agronelli; Projeto Roda de Conversa – 26/03/2019; 7 – Encerramento. Seguindo a Pauta: 1- Abertura:
O Presidente do COMDICAU, Marco Túlio de Azevedo Cury, deseja as boas vindas a todos os presentes e inicia a Plenária de Março
de 2019 solicitando a leitura da Ata do mês de fevereiro sendo a mesma aprovada pelos conselheiros presentes. Item 3- Apresentação
do Plano de Ação do COMDICAU para o ano de 2019: É exposto o plano de ação e aplicação do COMDICAU, com ações que deverão
serem executadas durantes o ano de 2019, sendo que há qualquer momento o plano de ação poderá ser alterado de acordo com a
necessidade do conselho. O COMDICAU deverá elaborar um decreto que regulariza o FUMDICAU. O conselheiro Onildo questiona
sobre a realização do diagnóstico se é possível realizar até junho deste ano. É esclarecido da existência de entraves para elaboração
do diagnóstico, até sugeriu-se a contratação de uma empresa para a realização do mesmo, caso seja possível efetuar o pagamento
com recursos do Fundicau. As comissões irão avaliar a legalidade da proposta e se possível, será definida em plenária. A secretária
executiva Verediana explica que algumas instituições como: Conselho Tutelar, CREAS e outros órgãos, possui um mapeamento
isolado, porém não tem um diagnóstico geral da situação da criança e do adolescente no município. O Presidente Marco Túlio expõe
que talvez não se têm uma leitura correta desses dados, mas acredita que o município possui tais dados, mesmo que não aglutinados.
Pontua da necessidade de realizar o levantamento desses dados com prioridade, devido à importância para o norteamento das ações
do COMDICAU. O presidente Marco Túlio expõe suas considerações em relação à relevância do diagnóstico para o plano de ação e
abre para os demais conselheiros fazerem suas considerações ou complementações em relação ao mesmo. Fica estabelecida como
“prioridade” a realização do diagnóstico no plano de ação. É composta uma comissão com três conselheiros representantes da
sociedade civil (Maria Amélia, Juliana e Laudeth) e três conselheiros representantes do governo (Marco Túlio, Gláucia e Cláudia) e
colaboradores (Jacilane e Michele) para agilizar a realização do diagnostico. Após é aprovado pelos conselheiros presentes o Plano de
Ação do COMDICAU para o ano de 2019. Item 4- Apresentação e apreciação do Projeto 18 de Maio – Dia do Combate a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes: O presidente Marco Túlio Cury abre para a Michele, gerente do CREAS, apresentar as ações que
serão realizadas no mês de combate ao abuso e exploração sexual. Michele, Gerente do CREAS, explica que haverá uma primeira
reunião no dia 19/03 às 9:30 na Casa dos Conselhos, e solicita a participação de dois conselheiros do COMDICAU. Relata a
importância das ações e relembra as ações do ano passado, referindo pretender desenvolver este ano ações ainda melhores do que
do ano anterior. Michele refere também a parceria com outros setores e secretarias, em especial com a secretaria de segurança
pública com o evento “Maio Amarelo” que acontece no mesmo mês. O presidente Marco Túlio expõe sua indignação com todos os
tipos de violência e refere ser preocupante a quantidade de casos de abuso e a importância da vigilância da sociedade nessa missão.
Michele exemplifica os casos crônicos de abuso e a importância de ações de conscientização nas escolas e nas instituições que
atendem crianças e adolescentes. Michele explica ainda da operacionalização das ações que já foram executadas: blitz educativa,
abraço no Uberabão e caminhadas além de ações de orientação nas instituições e escolas. Informa sobre as parcerias com as
secretarias e organizações das sociedades civis e explica que algumas ações demandam recursos e que conta também com algumas
parcerias como a Unimed. O presidente Marco Túlio fala da importância de se realizar reuniões também com os adultos para formar
discussões com pessoas que serão sensibilizadas e treinadas para serem parceiros e olheiros na sociedade. A conselheira Juliana faz
uma “ligação” entre a violência contra a mulher e a violência contra a criança e relata uma ação realizada pelo Conselho de Execução
Penal de Uberaba, com homens que foram acusados de abuso. Michele retoma o pronunciamento sobre as ações do dia 18 de maio e
explica que costuma realizar um lanche com as crianças após o evento, tais como: locação de pipoqueiras, algodão doce, e ainda há a
confecções de materiais de divulgação: camisetas, faixas e folders. Todos esses gastos gera um custo de aproximadamente
R$ 3.592,00 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais. O Presidente abre para observação dos conselheiros sendo lembradas todas
as instituições parceiras e Universidades. A conselheira Juliana pede para colocar a Infraero como parceira no dia 18 de maio. Marta e
Júlia serão as representantes do conselho na reunião para organização do evento em parceria com a equipe do CREAS. Após, foi
aprovado pelos conselheiros o Projeto 18 de Maio – Dia do Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Item 5Apresentação do Projeto de Divulgação do FUMDICAU (para captação de recursos): A secretária executiva Verediana fala sobre a
possibilidade de uma reunião inicial, sexta feira dia 21/03 às 15:20, com os sindicatos contabilistas representantes da ACIU, CDL e do
COMDICAU onde será apresentado uma proposta de divulgação para captação de recurso para o Fundo. O presidente Marco Túlio
apresenta cheque da doação da empresa Algar e fala que posteriormente a essa reunião inicial gostaria de mostrar para a sociedade
(empresários e pessoas físicas) a importância de colaborar e fazer a doação durante a declaração de imposto de renda. A conselheira
Juliana pergunta como será feita essa divulgação em relação à divulgação escrita e falada (vídeo). É exposto o modelo do símbolo da
campanha através de folder explicativo utilizado para orientação da sociedade e empresas. O presidente explica a importância da
realização de um evento explicativo e mobilizador como um ponto a mais para chamar a atenção da sociedade e diz que já passou a
proposta para a Keila da Secretaria de Comunicação. Durante o evento haverá um Coquetel e distribuição de folders, banners e
camisetas e a estimativa de gastos é no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Jacilane, representante da Casa do Adolescente
Guadalupe, fala da importância do convite se estender também ao promotor André Tuma. Todos os conselheiros aprovam o Projeto
referente a campanha. 6- Informes: Retorno das Comissões Políticas Públicas e Finanças: A comissão de finanças se reuniu e decidiu
que irá esperar o termino das declarações de imposto de renda, que provavelmente aumentarão o saldo do Fundicau. O conselheiro
Marco Antônio sugere que o conselho pense na possibilidade do recurso oriundo do FUMDICAU ser liberado para o desenvolvimento
de construção (não da construção em si, mas a compra de materiais para reforma nas instituições). A Comissão de Política Pública
reuniu-se para tratar da Eleição para Conselheiro Tutelar:, a comissão foi reduzida para oito participantes, e durante o processo eletivo
será denominada Comissão Eleitoral Organizadora, conforme determina o Regimento Interno do COMDICAU. Foi definido na reunião
que as inscrições serão no período de 06 de maio de 2019 a dia 29 de maio de 2019. A prova escrita acontecerá no dia 23 de junho de
2019. O período de Avaliação psicológica decorrerá entre os dias 15 de julho à 19 de julho de 2019. O edital deverá sair até o dia 06 de
abril e após será encaminhado à promotoria da infância. A eleição ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019 e a posse dos aprovados em
janeiro de 2020. Quanto à possibilidade de especificar no Edital sobre o número de vagas por gênero, de acordo com a PROGER
(Procuradoria Geral do Município) não é possível, porque atinge os princípios da constituição. É relatado a vontade do presidente em

territoralizar os conselhos tutelares, porém no momento não há possibilidade. Já está em estudo a criação do terceiro conselho tutelar.
Apresentação das solicitações de renovações de registro: a visita in loco no Lar da Caridade será realizada pela conselheira Maria
Amélia; a visita in loco e analise documento no CSEUR será realizada pelas conselheiras Marta e Maria Amélia e a analise documental
e visita técnica no Centro Cultural Águia Branca pela conselheira Laudeth; Ofício n°3 – Casa do Adolescente Guadalupe que informa a
nova presidência da Casa do Adolescente, o responsável a partir do dia 3 de janeiro é o Pe. Paulo. Apresentação do pedido de registro
do GRAUU Grupo de Apoio e Adoção em Uberaba a visita técnica e análise documental será realizada pelas conselheiras Júlia e
Juliana. Visita do Cumprimento de Objeto/Fundicau – Instituto Agronelli: A visita será realizada pelas conselheiras Adriana e Mariana
na quinta feira, dia 14/03, no período vespertino. Projeto Roda de Conversa: Jacilane fala do Projeto Roda de Conversa e relata a
necessidade da participação dos conselheiros na roda e expõe que a próxima roda será no dia 26/03 possivelmente na Secretaria
Municipal de Saúde. 7 - Encerramento: O presidente Marco Túlio Cury agradece a todos os presentes e encerra a plenária às 15:50,
salientando que fará um comunicado a todas as secretarias sobre os representantes governamentais faltantes, essa ata foi redigida por
mim Dagma Wanderléia Costa – 1ª secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Adriana Alves
Carvalho, Mario Vilmair Silvestre Pereira Junior, Eclair Gonçalves Gomes, Dagma Wandeleia Costa, Marco Túlio Azevedo Cury,
Valquíria Alves Mariano, Lucia França de Almeida, Maria de Fátima Vieira, Julia Graziela Fernandes Ferreira, Gláucia Santos, Nathalia
de Carvalho Bisinoto, Evaldo Fachinelli dos Reis, Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva, Marco Antônio Azevedo Cury, Maria
Amelia Pansane Seabra, Laudeth Alves dos Reis, Amelia Maria Rezende Naves, Renato Delfino de Jesus, Marta de Oliveira, Daniel
Jorge de Oliveira, Juliana Maria Lanzarini e Letícia Costa Range Teixeira.

