ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU
Ata nº: 007 – Biênio 2019-2021: Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove às
14:16m 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: 1Abertura; 2 – Capacitação: Modulo I – O que é os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA; Atribuições dos Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente e
Qual a importância das comissões; 3 - Leitura das Atas Anteriores; 4 – Apresentação das
propostas do Edital Itaú Social; 5 – Apresentação do Edital do FUMDICAU/2019; 6 – Informes:
Apresentação dos projetos de renovação de registro: Instituto de Valores Humanos, APAE,
Educandário Menino Jesus de Praga; Apresentação do Pedido de Inscrição Criança Feliz;
Processo Eleitoral: Conselho Tutelar; Congresso Regional do Idoso; XII Conferência de
Assistência Social; Saldo das Contas do FUMDICAU; 7 – Encerramento. 1 - Abertura: O

vice-

presidente dá início à reunião dando boas vindas a todos os presentes e justificando a ausência
do presidente, Marco Túlio Azevedo Cury, devido uma viagem para participar enquanto gestor da
assistência social no XXI Encontro Nacional do Congemas e a sua suplente Claudia Cristina da
Silva, Chefe do Departamento de Proteção Especial. O Encontro será realizado de 07 a 09 de
Agosto de 2019 na cidade de Belém/PA. 2 - Capacitação Módulo I: O que é os Conselhos de
Direitos à Criança e o Adolescente – CMDCA / Atribuições dos conselheiros de direitos da
Criança e do Adolescente / Qual a importância das comissões. A secretária executiva,
Verediana, justifica que a capacitação não dará início hoje, como previsto, devido à
incompatibilidade da palestrante estar presente. 3 - Leitura das Atas Anteriores:

A segunda-

secretária Laudeth realiza a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada pelos conselheiros
presentes. 4- Apresentação das propostas do Edital Itaú Social: A conselheira Fátima realiza a
leitura do projeto apresentado pelo Instituto Agronelli e refere que o projeto contempla todas as
exigências do edital, sugere ainda que, se possível, seja acrescentado ao projeto o
acompanhamento sócio-familiar. A representante do instituto, Vanessa, refere que fará a correção
no projeto até quinta-feira a tarde e que na sexta pela manhã virá ao COMDICAU entregar as
devidas correções. Os conselheiros presentes aprovam a projeto do Instituto Agronelli. Lembrando
que o Instituto Agronelli foi o único que apresentou projeto para inscrição no Itaú Social. 5 Apresentação do Edital do FUMDICAU/2019: A segunda secretária Laudeth realiza a leitura dos
objetivos do Edital e informa que o valor é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A secretária executiva
Verediana acrescenta que o valor foi mantido, e qualquer instituições inscritas no conselho poderá
participar desde que esteja dentro dos critérios do projeto. A conselheira Laudeth realiza também
a leitura da justificativa e dos anexos presentes no edital. Ressalta o que deve constar no plano de

trabalho e os documentos necessários para inscrever o projeto no COMDICAU. O prazo para
entrega dos documentos é de 30 dias à partir da data de publicação do edital no porta voz do
município, que acontecerá nesta sexta feira dia 09/08/2019. A secretária executiva Verediana
refere que as visitas técnicas acontecerão antes dos projetos serem tragos para votação no
conselho. E que as mesmas terão um prazo de até 15 dias para acontecerem, após apresentação
do projeto e entrega dos documentos ao COMDICAU. O prazo para entrega dessa documentação
é até o dia 09/09/19. Relembra que as instituições que não estiverem com a prestação de contas
em dia não poderão concorrer ao edital. A representante da Casa do Menor Coração de Maria,
única instituição com prestação de contas pendente, refere finalizar as prestações da Casa até
16/08/2019. É reforçado ainda, pela secretária executiva, que além da prestação de contas, as
instituições também deverão pedir o cumprimento de objeto ao COMDICAU, pois o mesmo faz
parte da prestação de contas. A conselheira Laudeth refere que o prazo para a realização dos
projetos é de 180 dias, podendo as instituições pedirem prorrogação nessa data de cumprimento,
desde que previsto com antecedência e protocolado na SEDS essa alteração. A representante da
Creche Melo de Jesus realiza vários questionamentos referente à inclusão de uma nova turma de
crianças, de aproximadamente dois anos, que a creche está atendendo atualmente. É explicado a
mesma pela conselheira Augusta, que as creches que desenvolvem apenas educação infantil não
podem mais ser inscritas no conselho e o recurso devem ser gastos com atividades descritas no
projeto de acordo com o Edital. É explicado ainda que as inscrições no conselho, conforme
conhecimento de todos, é de acordo com o art. 90 do

ECA – Estatuto da Criança e do

Adolescente, sendo que as ações/projetos deve ser desenvolvidos para atendimentos as crianças
e adolescentes. Após orientações devidas, a conselheira Laudeth retorna com as orientações
referente ao edital, relata que neste mandato, após a prestação de contas as instituições deverão
apresentar, em plenária, os resultados dos projetos realizados por elas com apoio do recurso
oriundo do fundo do COMDICAU. Após, os conselheiros presentes aprovam o Edital do
FUMDICAU/2019. Item informes: Apresentação dos Pedidos de Renovação de Registro: As
conselheiras Viviane e Eclair realizarão a visita técnica e análise documental à APAE, já no
Instituto de Valores Humanos: a visita técnica e análise dos documentos serão realizados pelas
conselheiras Juliana e Mariana e no Educandário Menino de Jesus as conselheiras Mariana e
Augusta. Apresentação do Pedido de Inscrição Associação Criança Feliz: a visita técnica e
análise dos documentos serão realizados pelas as conselheiras Iranildes e Maria Amélia, quanto
ao pedido de inscrição da Guarda Mirim, o pedido será analisado pelas conselheiras Glaucia,
Laudeth e pela secretária executiva Verediana, haja visto que antes da organização iniciar os
atendimentos com crianças/adolescentes a mesma deve solicitar a inscrição no CMDCA do seu
município. Processo Eleitoral – Conselho Tutelar: É informado que o sorteio dos nomes na
cédula eleitoral referente ao Processo Eleitoral para Conselheiro Tutelar ocorrerá no dia 09/08/19
às 9:00. Todos os membros da comissão organizadora deverão estar presentes no sorteio, pois a
mesma é responsável pela condução de todos os processos, inclusive o sorteio. Congresso

Regional do Idoso: Será realizado no dia 08/08/19 às 08:00 na UAI, toda a divulgação e a
inscrição para participação poderá ser feita no site da Prefeitura de Uberaba. XII Conferência de
Assistência Social: A secretária executiva Verediana convida os conselheiros para participarem
da XII Conferência de Assistência Social que acontecerá no dia 12/09/19 a partir das 14:00
(Abertura) no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba e no dia 13/09/19, o dia
todo, na Universidade de Uberaba (UNIUBE), as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura
de Uberaba (www.uberaba.mg.gov.br) Saldos Contas FUMDICAU: Conta 7.0009: R$ 14.848,31
(quatorze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trina e um centavos), Conta 200.0008:
R$ 1.277.711,81 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e onze reais e oitenta e
um centavos). Nada mais a ser tratado, o Vice-Presidente Márcio Elísio agradece a todos os
presentes e encerra a plenária às 15:35, essa ata foi redigida por mim Dagma Wanderléia Costa
–

Primeira Secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes:

Mariana Lacerda da Silva, Irenildes Dias Guimarães, Augusta Maria Alves Carlos, Laudeth Alves
dos Reis, Viviane de Oliveira Marques, Amélia Maria Rezende Naves, Marcio Elisio de Oliveira,
Marta de Oliveira, Sidnei Terencio, Juliana Maria Lanzarini, Mario Vilmair Silvestre Pereira Junior,
Eclair Gonçalves Gomes, Dagma Wanderléia Costa, Valquiria Alves Mariano, Lucia França de
Almeida, Jacqueline Roméria, Maria de Fatima Vieira, Glaucia Santos, Evaldo Fachinelli dos Reis.

