ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/02/2019

ATA Nº: 001 - Biênio 2019 – 2021 - Aos seis dias do mês de fevereiro de 2019, às 14h30min,

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 – Pedido de renovação de inscrições; 4 - revisão do
plano de ação do COMDICAU do ano de 2018; 5 – Ratificação do Cronograma de Reuniões para
o ano de 2019, 6 – Recomposição das comissões: Politica Públicas; Legislação e
Regulamentação; Orçamento e Finanças; Articulação e Comunicação e Avaliação de Bens. 7 –
Informes: Processo Eleitoral para conselheiros tutelares; Resolução nº: 08 – COMDICAU –
Processos Disciplinar Conselho Tutelar (formar comissão); Oficio nº: 2078/Ministério do Trabalho,
Oficio da Promotora Dra. Maíla nº:31/2019; Capacitação Conselho Tutelar e Saldo das Contas do
FUMDICAU – 8 Encerramento.

1- Abertura: O Presidente Marco Túlio Azevedo Cury

inicia a plenária dando as boas-vindas a todos os presentes e solicita a leitura da Ata
anteriores: A secretária executiva Verediana sugere que a partir dessa Gestão as Atas
do COMDICAU sejam enumerada com intuito de seguir as normas pertinentes. Tal
sugestão foi aprovada pelos conselheiros presentes, após realiza a leitura da Ata do
dia 05/12/2018 e a Ata da Solenidade de Posse, realizada em 10/01/2019 na Casa dos
Conselhos, sendo as Atas aprovadas pelos conselheiros.

Item 3- Pedidos de

Renovações de Inscrições: Casa do Menor Coração de Maria: A conselheira Maria
Amélia informa que realizou a visita in loco na Casa do Menor Coração de Maria
expõem que a Casa beneficia 101 adolescentes com diversas atividades e cursos. A
instituição também realiza um trabalho social com as famílias dos adolescentes
assistidos. A conselheira, responsável pela visita, considera relevante os serviços
ofertados pela instituição e se posiciona favorável à renovação da mesma. A
renovação da Casa do Menor Coração de Maria foi aprovada pelos conselheiros. Item
4 - Revisão do Plano de Ação do COMDICAU ano 2018 e elaboração do Plano de
Ação para o ano de 2019. O presidente explica a importância da comissão para o
planejamento das ações que serão desenvolvidas no biênio 2019-2021. É formada a

comissão paritária composta pelos conselheiros: Maria Amélia, Viviane e Laudete
(conselheiras representantes da sociedade civil) e Fátima, Cláudia e Jaqueline
(conselheiras representantes do governo). A comissão do Plano de Ação se reunirá na
próxima quarta feira, dia 13/02/2019 às 14:00. Item 5 - Ratificação Cronograma de
reuniões para o ano de 2019, o presidente Marco Túlio Cury abre para escolha e
votação da data de acontecimentos das próximas plenárias do COMDICAU, optando
os conselheiros pela permanência da primeira quarta-feira do mês, a partir das 14h.
Item 6- Recomposição das Comissões: Comissão de Políticas Públicas: Formada
pelos conselheiros: Pablo, Cláudia e Fátima (conselheiros representantes do governo)
e Iranildes Laudete e Viviane (conselheiras representantes da sociedade civil).
Comissão de Legislação e Regulamentação: Composta pelas conselheiras Cláudia e
Dra. Célia (Representantes do governo) e pelas conselheiras Márcia e Letícia
(Representantes da sociedade civil). Comissão Permanente de Orçamento e Finanças:
Formada pelos conselheiros: Marco Túlio, Marco Antônio e Cláudia (conselheiros
representantes do governo) e Sr. Onildo, Hugo e Júlia (conselheiros representantes da
sociedade civil), Comissão Permanente de Articulação e Comunicação: Composta
pelas conselheiras Marta e Júlia (Representantes do governo) e pelas conselheiras
Márcia e Letícia (Representantes da sociedade civil), Comissão de Avaliação de Bens:
Composta pelos conselheiros Evaldo, Adriana e Elaine (Representantes do governo) e
Terêncio, Maria Amélia e Hugo (Representantes da sociedade civil). 7- Informes:
Processo Eleitoral para Conselheiros Tutelares: O presidente Marco Túlio Cury
explica a realidade da sociedade hoje, em relação à dificuldade de se ter somente
conselheiras tutelares do sexo feminino e expõe a intenção de especificar no edital de
seleção vagas específicas para o sexo masculino. A conselheira Valquíria posiciona-se
em relação a essa possível divisão de gênero no preenchimento das vagas e refere a
importância da mulher na criação do conselho tutelar e sobre a legalidade dessa
especificação de gênero no processo de seleção. A conselheira Cláudia complementa
que a presença da polícia durante o atendimento das conselheiras poderia inibir a
criação de vínculos das conselheiras com a família assistida. O presidente Marco
Túlio Cury, ressalta que só levantou a questão para discussão e que as comissões de

políticas públicas e de regulação poderão decidir sobre isso em reunião. A conselheira
Cláudia refere a importância da promotora, Dra. Maíla, estar presente nessa primeira
reunião e fica acordado que será verificado a possibilidade de data primeiro com a
promotora e posteriormente comunicado essa data aos membros das comissões. A
data proposta é dia 20/02, a confirmar posteriormente. Resolução n° 8/COMDICAU
– Processo Disciplinar Conselho Tutelar: A secretária executiva Verediana faz a
leitura da resolução publicada no dia 08, de acordo com as improbidades
administrativas das conselheiras tutelares e explica que a resolução foi acompanhada
pela PROJER e está de acordo com a legislação. As comissões de legislação e de
regulação reunirão para avaliar a resolução. É aberto para os conselheiros dessas
comissões escolherem a data da reunião ficando a mesma agendada para o dia 11/02
às 14:00 na Casa dos Conselhos. Ofício n°20708/Ministério do Trabalho é feito a
leitura do ofício do Ministério do Trabalho de Uberlândia e refere a solicitação do
plano de ação, por parte desse ministério. A comissão irá se reunir em data a ser
posteriormente definida. Ofício Promotora Dra. Maíla n°31/2019, trata-se de
providencias pendentes que o COMDICAU deve informar a promotoria. A comissão
de política pública e regulamentação fará um estudo sobre o assunto na reunião da
comissão. Capacitação Conselho Tutelar, o presidente Marco Túlio Cury sugere as
capacitações para os conselheiros tutelares aconteçam de 3 em 3 meses (trimestral) e
explica que essa é uma demanda da promotora Maíla. Tal sugestão foi aprovada pelos
conselheiros presentes. Saldo das Conta FUMDICAU: Conta 7000-9: R$ 14.689,20
(quatorze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), Conta 2000-8:
R$ 820.167,23 (oitocentos e vinte mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e três
centavos). A primeira reunião da Comissão de Finanças será quinta feira dia 14/02 às
9:00. O presidente faz a consideração que diante de tantos atrasos no pagamento e
perante a crise enfrentada, ele fica triste em ver os recursos em conta do
COMDICAU, porém também fica preocupado com as instituições que só procuram o
COMDICAU quando os recursos estão sendo distribuídos. E reforça a importância da
presença constante das instituições durante todo o ano. A conselheira Cláudia convida
a todos para a 5° Conferência da Pessoa Idosa, dia 15/02, com certificação para os

participantes. O Conselheiro Marco Antônio agradece o empenho do presidente do
conselho Marco Túlio e ao prefeito Paulo Piau, pelo repasse de parcelas em atraso e
de recursos que foram ofertados às instituições através das emendas parlamentares. O
presidente também ressalta a importância da união dos conselheiros para o alcance
dos objetivos do conselho e o favorecimento das instituições. A representante da Casa
do Menor Coração de Maria Augusta indaga sobre a parceria e a participação das
instituições nos editais de assistência social, o presidente Marco Túlio explica a
importância das instituições estarem com a documentação completa e correta para
concorrerem aos editais e poderem serem beneficiadas pelos mesmos.

Nada mais a ser

tratado nesta, o Presidente do COMDICAU encerrou a reunião às 15:40, agradecendo a presença
de todos, essa ata foi redigida por mim, Dagma Wanderléia Costa - 1ª Secretária do COMDICAU
e lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Adriana Alves Carvalho, Daniela Alves de Oliveira,
Celia Teresinha Manzan, Dagma Wanderleia Costa, Marco Tulio Azevedo Cury, Claudia Cristina
da Silva, Valquiria Alves Mariano, Lucia França de Almeida, Jacqueline Roméria, Maria de Fatima
Vieira, Julia Graziela Fernandes Ferreira, Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva, Irenilde Dias
Guimarães, Marco Antônio Azevedo Cury, Maria Amelia Pansane Seabra, Augusta Maria Alves
Seabra, Laudeth Alves dos Reis, Viviane de Oliveira Marques, Debora Nunes de Oliveira Almeida
dos Reis, Márcio Elisio de Oliveria, Marta de Oliveira, Sidnei Terêncio da Silva, Hugo Portela
Moreira e Leticia Costa Rangel Teixeira.

