ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 04/05/2016

Aos quatro dias do mês de maio de 201 6, às 14h:25m in, na sala de reuniões do
Conselho d a Cr iança e Adolescent e de Uberaba –CO MDI CAU, situada à Rua Artur
Machado, nº 553 Casa dos Conselhos; reuniram -se os conse lheiros para uma
plenár ia ordinár ia com seguinte pauta: 1. Abertur a: 2. Eleição Não
Gover namental; 3. Leitura das atas anterior es; 4. Pedido de Inscrições das
inst ituições Lar Espirita Jar bas Leone Varanda ; Item 5 – inf ormes: Retorno da
comissão de bens: aq uecedor es solares; Apresentação de Pedido de Inscr ição:
Instituto Pat er de Educação e Cult ura e Saldo Cont as FUMDICAU ; Item 6 –
Encerramento. Just ificaram a ausência os conselheiros: Ailton Aleixo de Almeida
e Marcia Helena Carvalho Louzada de Lima ; A Pr esident e agradece a presença
de todos e inicia a plenár ia com a Eleição Não Governamental inf ormando que
f oram enviados todos os of ícios para as inst ituições que compõe os segmentos
que estão em vacância neste conselho e inf elizmente não f oi obtido retorno p ara
composição de todas as cadeiras. Quanto aos segmentos: Fórum de Def esa,
Instituições Empr esarias e Sindicat os dos trabalhadores não f oram enviado
devido por f alta de atualização dos cont atos dos mesmos . Apenas as instituições
Isabel do Nasciment o e Cas a Lares Vida Viva enviaram representantes , mas tais
represent antes já f az parte do conselho. Quanto a comissão de direitos humanos
e pastoral da cr iança enviaram representantes mas não com pareceram a plenária
hoje. A conselheir a Claricinda quest iona sobr e a f alta de int eresse das
inst ituições de part iciparem do Conselho, percebe que o conselho está sem
credibilidade e o que pode ser f eito par a conscient ização dos representantes das
inst ituições. A Presidente Michelle ressalta que a participação da sociedade civil
nas plenár ias, nas conf erência, na roda de conversa é precár ia e ainda há
reclamações que o “poder público” está ocupando o espaço e deliber ando sem
consentiment o de todos, mas se não par ticipam como querer deliberar ou discut ir
algo. O Conselheir o Otoni expõe sobre conscient izar a todos, pois se querem
reverter a situação devem part icipar ef etivamente do conselhos e das ações
desenvolvidas em prol das criança e do adolescentes. Os conselheiro José
Sever ino e Iar a sugerem o envie de e -mail as institu ições solicit ando
esclarecimento sobr e a não part icipação ou não envio de representante par a
participarem da eleição não governamental. Tal sugest ão f oi aprovada por
unanimidade. Foi sugerido pela presidente a recomposição da mesa diretora no
que tange a v ice presidência dentre os representantes da sociedade civil
presente na plen ár ia. Tal sugestão f oi aprovada, sendo eleit a por unanimidade a
conselheir a Jacilane de Barros Ribeiro como vice presidente do CO MDICAU. Após
a eleição a Presidente solicitou a lei t ura das Atas do dia 09 de março e dia 6 de
abril que f oram aprovadas com uma abstenção. Seguindo com a pauta, a
President e inf orma ainda que dentr o das ações volt ada para criança e
adolescente está o dia 18 de maio – Dia Mundial de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Cr iança e Adolescente: será realizado uma reunião com o s
técnico do CREAS- Centro de Ref erência Especializado de Assistência Social ,
represent antes de algumas instit uição para def inir as dir etrizes a serem realizada
sobre essa ação . Sugere a part icipação de dois conselheiros do CO MDI CAU
nessa Reunião. A reunião ser á realizada no dia 05/05/ 2016 às 15h na Casa do
Menino, sendo assim participar ão dessa reunião as conselheir as Iara Nascimento
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e Jacilane. Item 4 – Pedido de Inscrição do Lar Espir ita Jar bas Leone Varanda, O
represent ante da instituição Sr. Virg ílio inf orma que a inst ituição está f inalizando
as ref ormas conf orme sugerido pelo conselheiro Otoni bem como alterações no
estatuto, tais mudanças estarão f inalizada até o dia 20 de maio, a instituição
atender á até 10 crianças em regime de casa lar na f aixa etár ia de 05 a 12 anos. A
President e sugere ainda que a instituição f aça alteração no estatuto da seguinte
maneir a: acolhimento de cr ianças de 05 a 12 anos com direitos violados
encam inhados pelo conselho tutelar e pelo juizado . Inf orma ainda que o município
devido ao per íodo eleitoral não f ará novos convênios. Senhor Virgilio explica que
a instituição ser á mantida com recursos próprios com f uncionários contratados. A
conselheir a Claricinda indaga se existe essa demanda no município. A president e
inf orma que o município possui uma casa, que é a Casa de Proteção que est á
passando pelo processo de r eordenam ento conf orme legislações vigentes, a
mesma será dívida em 3 casas, sendo que a primeira atenderá cr ianças na f aixa
etária de 0 a 6 anos, a segunda casa atenderá crianças do sexo masculinos de 07
a 12 anos e a terceir a atenderá crianças do sexo f eminino de 07 a 12 anos , todas
inscr itas no CO MDICAU e conveniadas com a SEDS . Todas as casas deve m
possuir equipe técnica m ínima ou seja um assistente social, quatro cuidadores e
um psicólogo. Após explicações f oi apr ovada a inscr ição do Lar Espirita Jarbas
Leone Varanda com prazo de 120 dias para apresentação das readequações do
estatuto. Foi sugerid o ainda uma reunião com a Promotor ia da Var a da Inf ância e
Juventude e Jur ídico da SEDS para apr esentar a instit uição aos mesmos. Item 5 –
Inf orme: Retorno da Com issão de Bens sobre os aquecedor es solares, a
conselheir a Elisangela inf orma que conf orme deli berado em plenária os
aquecedor es solares estragados não serão devolvido para o CO MDICAU, e j á
acordado com a assessor ia jur ídica da SEDS os mesmos serão doados pelas
inst ituições par a a Pref eitura de Uberaba. Os aquecedores em bom estado de
conser vação serão devolvido para o COMDICAU, e o conselho f ará um Edital
junto com os demais bens que estão no por ão da Casa dos Conselhos . Ficaram
responsáveis pela elaboração desse edital as conselheir as Michelle Car valho e
Iara Nascimento. O Conselheiro Otoni ressalt a que não é o f ato de doar a
Pref eitura que a inst ituição não terá O NUS no caso dos aquecedor es estragados .
Outro inf orme pedido de inscrição do I nstituto Pater de Educação e Cultura, a
análise documental e a visit a técnica será r ealizada pelo conselheiro Otoni.
Últ imo inf orme da pauta é sobre o saldo da contas do FUMDI CAU: Conta 200.000 8, saldo é de R$ 350.048,81 (trezentos e cinquenta mil, quarenta e oito reais e
oitent a e um centavos), cont a 7000 -9 saldo: R$ 5.793,61 (cinco mil setecentos e
novent a e tr ês reais e sessenta e um centavos). Finalizando os inf ormes a
Conselheira Jacilane expõe sobre a Conf erência Nacional dos Direitos da Cr iança
e do Adolescente q ue f oi realizada na cidade de Brasília, onde part icipou com o
delegada representando o município de Uberaba. Inf orma ainda que a conf erência
contou com a part icipação ef etiva de adolescentes e trouxe vários mater iais de
estudo que f icará à disposição dos conselheiros na sede do CO MDICAU. Nada
mais a ser tratado nesta a Presidente do CO MDICAU, encerrou a reunião às
15h:49m in, sendo que essa ata f oi r edigida por mim, Verediana Per eir a de
Freitas, Secret ária Execut iva do COMDI CAU e ser á lida e aprova da pelos
conselheir os pr esentes: Clar icinda Regina Massa Borges, Jacilane de Barros
Ribeiro, Otoni Alberto do Nascimento Junior, Vanessa Ribeiro Mot a, Mar ia
Aparecida Ferreira, Shir ley Pereira Dias, Iara Nascim ento Pereria, Liana Borges
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Amaral, Eliane da Rocha Atua Leocadio, Fernanda Beatriz Silva Per eira, Magali
de Fát ima Oliveira Coelho, Michelle Car valho San tos, Ana Cláudia Caetano
Barbosa, Arnaldo Luiz da Costa Filho, Elisangela O lívia Pereira, José Sever ino
Rosa, Mar ia das Graças Caetano.
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