ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU
Ata nº: 008 – Biênio 2019-2021: Aos quatro dias do mês de setembro 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: 1 – Abertura, 2- Capacitação Módulo I, 3- Leitura da Ata
Anterior, - Apresentação e Apreciação dos Pedidos de Renovação de Registro: Instituto de
Valores Humanos; Educandário Menino Jesus de Praga, Casa Dona Benedita, APAE,
Apresentação e Apreciação do pedido de inscrição: Associação Criança Feliz, 6 - Edital do
FUMDICAU/2019 (formar comissão para visita técnica), 7 – Informes: Apresentação dos
pedidos de renovação de registro: Escola Dulce de Oliveira, Legião da Boa Vontade,
ADEFU, Apresentação do pedido de inscrição: Casa do Adolescente (PMU), Projeto Itaú,
XII Conferência de Assistência Social – 12 e 13 de setembro de 2019, Saldo Contas
FUMDICAU, 8 – Encerramento. Seguindo com a Pauta: O presidente do COMDICAU,
Marco Túlio Azevedo Cury, realiza a abertura da plenária de setembro dando as boasvindas aos conselheiros presentes. É sugerido uma inversão na ordem da pauta, ficando
o Módulo I, da capacitação dos conselheiros, para o fim da plenária. Item 3- Leitura da
Ata Anterior: A secretária executiva do COMDICAU, secretária executiva Verediana,
realiza a leitura da ata anterior, sendo a mesma aprovada por todos os conselheiros
presentes; Item 4 - Apresentação e Apreciação dos Pedidos de Renovação de
Registro: Instituto de Valores Humanos: A conselheira Mariana apresenta o relatório
realizado por ela e pela conselheira Juliana, após visita à instituição. Relata que o instituto
funciona há cinco anos e que há 2 meses está com sede no bairro Estados Unidos. A
instituição atende crianças de 12 a 19 anos participantes do programa Jovem Aprendiz. O
Instituto oferece Curso de Auxiliar de Escritório e atividades que envolvem valores
humanos. O programa Jovem aprendiz tem duração de 400 horas onde os jovens
atendidos fazem aula prática (4vezes por semana), nas empresas parceiras cadastradas.
São trabalhados temas como prevenção ao uso de drogas, DSTs e prevenção à gestação
não planejada. Algumas empresas preferem adolescentes do sexo masculino, devido ao
risco das adolescentes engravidarem. São feitas parcerias com os CRAS, CEMEIS e
voluntários. As conselheiras observaram que na instituição não há acesso facilitado aos
cadeirantes (acessibilidade), porém, salvo essa ressalva, as conselheiras aprovam a
renovação do registro. A representante da instituição se dispõe a regularizar a questão da
acessibilidade. Após algumas discussões o presidente explica que acredita não ser
possível a aprovação do registro sem antes haver a adequação. O mesmo também
oferece parceria, à representante da instituição, para ajudá-la a conseguir fazer essa
adequação o mais rápido possível e voltar novamente para o pedido de renovação. Foi
aprovado pelos presentes a sugestão de readequação do espaço e posteriormente o
Instituto apresente novamente o pedido de renovação. Educandário Menino Jesus de
Praga: A visita foi realizada pelas conselheiras Marina e Augusta, que realizou a leitura do
relatório feito por elas. A mesma refere que a instituição atende 110 crianças e trabalha

com enfrentamento aos riscos sociais, além de atividades como educação física, ginástica
e atividades recreativas nos contra turnos. A estrutura física da Unidade apresenta boas
condições de estrutura e higienização. A instituição também realiza bazares para
complementar os recursos financeiros. As conselheiras responsáveis pela visita se
colocam como favoráveis à renovação da instituição, visto ao observado durante a visita.
Foi aprovado pelos conselheiros presentes, o pedido de renovação. Casa Dona Benedita:
A conselheira Cláudia realiza a leitura do relatório, durante visita à Casa Dona Benedita,
ressaltando a boa estrutura física da instituição e os profissionais que nela trabalham. A
instituição oferece atividades de lazer, oficina de valores humanos, artesanatos e auxílio
escolar, todos no contra turno da escola. A Casa ainda oferece lanche para os alunos
durante as atividades. Os conselheiros presentes aprovam a renovação do registro. APAE:
As conselheiras responsáveis pela visita à APAE, referem que a instituição atende
crianças de 0 à 24 anos, além de adultos. Oferece atividades como esporte, arte, cultura,
equoterapia e atividades de ensino. A associação também oferece café da manhã, almoço,
café da tarde e transporte aos usuários. A conselheira Eclair reforça a importância da
instituição para a cidade de Uberaba e o representante da instituição fala sobre o trabalho
realizado por eles para empoderar a pessoa com deficiência e facilitar a vida dos
familiares. Os conselheiros presentes aprovam à renovação do registro da APAE. Item 5Apresentação e Apreciação do pedido de inscrição: Associação Criança Feliz: A
conselheira Maria Amélia realiza a leitura do relatório realizado por ela e pela conselheira
Iranilde, relatando o público atendido que abrange crianças e adolescentes com idade
entre 6 à 15 anos, com atividades de reforço escolar, projetos de esporte e danças, aula
de música e palestras, oferta de lanche e jantar para as crianças. Referem que a estrutura
da instituição é compatível com o necessário e que atualmente a mesma atende, em
média, 50 crianças e adolescentes e seus familiares. O presidente do conselho questiona
quanto ao alvará da instituição e a representante da associação refere que todos os
trâmites da prefeitura já estão encaminhados. O presidente faz nova ressalva sobre a
importância de estar com toda a documentação necessária em dia e, após as orientações,
os conselheiros aprovam a inscrição. O presidente realiza uma pausa na plenária dando
as boas-vindas aos convidados presentes, e logo após, convida o palestrante Thiago Reis
para ministrar o Módulo I da Capacitação dos conselheiros. Nesse módulo, foram
abordados os principais aspectos do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e
o fundo da infância e do adolescente que em Uberaba é denominado FUMDICAU, onde o
COMDICAU é o órgão deliberador. Após a realização da palestra, o presidente Marco
Túlio Cury agradece o palestrante Thiago, pela contribuição e dá continuidade à plenária.
Item 6- Edital do FUMDICAU/2019 – A secretária executiva Verediana fala sobre a
solicitação, por parte de alguns conselheiros, da prorrogação do período para o
desenvolvimento dos projetos beneficiados pelo FUMDICAU. A conselheira Viviane
descreve sua preocupação com o prazo para o desenvolvimento dos projetos devido ao
período de férias, próximo ao início do desenvolvimento das atividades (aproximadamente
em outubro). Solicitando assim, a prorrogação do prazo para entrega da documentação e
consequentemente a prorrogação para o início das atividades, ficando para o próximo ano,
provavelmente em fevereiro. O presidente sugere que a prorrogação seja de 30 dias a
contar da data do dia 09 de setembro. Após algumas colocações os conselheiros decidem
por votação, optando apenas 01 conselheiros pelo prazo atual, 11 conselheiros pela
prorrogação do prazo em 30 dias e nenhum conselheiro pela prorrogação em 60 dias.

Item 7 – Informes: Apresentação dos pedidos de renovação de registro: A visita
técnica e analise dos documentos da instituição Escola Dulce de Oliveira será
realizada pelas conselheiras Eclair e Mônica, na Legião da Boa Vontade os
Conselheiros Terêncio e Fátima ficaram responsável pela visita técnica e analise dos
documentos; ADEFU será conselheiras: Laudeth e Viviane. Apresentação pedido de
Inscrição: Casa do Adolescente (PMU), Os conselheiros Fátima e Terêncio farão visita à
instituição e análise dos documentos. Outro informe Projeto Itaú é informado que foi
inserido o projeto do Instituto Agronelli na plataforma PROSA/Projeto Itaú. Sobre a XII
Conferência de Assistência Social 12 e 13/09/2019, é esclarecido que a Conferência
acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, sendo que no dia 12 será no horário das
14 às 18 horas no Centro Administrativo e no dia 13 das 07:00 às 17:00 nas quadras
cobertas da Universidade de Uberaba – CAMPUS AEROPORTO. Saldo Contas
FUMDICAU: Conta 7000-9 R$ 14.869,67 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e nova
reais e sessenta e sete centavos). Conta 200000-8 R$ 1.283.630,89 (um milhão,
duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), Item 8Encerramento: A conselheira Laudeth convida para exposição dos adolescentes do
CESEUR com abertura na sexta feira às 15:00 na Biblioteca Municipal de Uberaba, com
presença do Secretário de Desenvolvimento Social e Presidente do Comdicau, Marco
Túlio Azevedo Cury. O representante da ADEFU, Renato convida para passeata com os
atletas da ADEF participaram dos Jogos Parapan-Americanos 2019 em Lima, no Peru.
Nada mais a ser tratado, o Presidente Marco Túlio agradece a todos os presentes e
encerra a plenária às 16:50, 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, Marco Antônio Azevedo Cury, Maria
Amélia Pansane Seabra Augusta Maria Alves Carlos, Laudeth Alves dos Reis, Viviane de
Oliveira Marques, Amélia Maria Rezende Naves, Marcio Elisio de Oliveira, Renato Delfino
de Jesus, Marta de Oliveira, Sidnei Terencio, Adriana Alves Carvalho, Mario Vilmair
Silvestre Pereira Junior, Eclair Gonçalves Gomes, Dagma Wanderléia Costa, Marco Tulio
Azevedo Cury, Claudia Cristina da Silva, Lucia França de Almeida, Maria de Fatima Vieira,
Glaucia Santos, Monica Prata dos Santos, Nathalia de Carvalho Bisinoto, Ana Luiz
Bilharino.
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