ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMDICAU – 11/05/2016

Aos onze dias do mês de maio de 2016, às 14h:28min, na sala de reuniões do Conselho
da Criança e Adolescente de Uberaba–COMDICAU, situada à Rua Artur Machado, nº 553
Casa dos Conselhos; reuniram-se os conselheiros para uma plenária extraordinária com
seguinte pauta: 1. Abertura: 2. Apresentação e Apreciação do Edital FUMDICAU;
3.Apresentação e Apreciação do Projeto 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 4. Informes: Item 5 –
Encerramento. Justificaram a ausência os conselheiros: Ailton Aleixo de Almeida; Magali
de Fátima Oliveira Coelho, Arnaldo Luiz da Costa Filho, Vanessa Ribeiro Mota, Marcia
Helena Carvalho Louzada de Lima, Jacilane de Barros Ribeiro e Claricinda Regina Massa
Borges. A Presidente agradece a presença de todos e explica que essa reunião
extraordinária é necessária para apresentação do Edital antes do período eleitoral bem
como para aprovação do projeto referente a Campanha Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Item 2 - Edital FUMDICAU, o mesmo foi
elaborado com algumas modificações comparados aos anos anteriores, visto que o
COMDICAU já financiou muitos projetos para compra de equipamentos e reformas, e este
ano apresenta a plenária para apreciação de todos, um edital diferenciado com objetivo
selecionar projetos apresentados por entidades não governamentais com o intuito de
desenvolver ações convergentes com a política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente ou seja, de prevenção, e que contribuam para a garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes. Foi seguido o exemplo de outros órgãos tais como ITAÚ,
Petrobrás, CEMIG, que já financiam somente projetos e ações de prevenção para
crianças e adolescentes em situação de risco e/ou com violação de direitos. A Presidente
apresentou 3 propostas de financiamento: 1º R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 30
instituições, 15.000,00 (quinze mil) para 20 ou ainda 12.000,00 (doze mil reais) para 25.
Foi aprovada a proposta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais para 20 instituições inscritas
regularmente no COMDICAU. A comissão responsável pela análise dos projetos foi
compostas pelos conselheiros: José Severino, Michelle Carvalho, Fernanda Pereira, Iara
Nascimento, Shirlei e Maria Catarina. A comissão reunirá no dia 16/05/2016 para
fechamento do edital e o mesmo será publicado no dia 18/05/2016 com prazo máximo de
entrega dos projetos até o dia 30/05/2016 às 14h. Após apresentação e discussão o Edital
de Seleção de Projeto do FUMDICAU/2016 foi aprovado por unanimidade. Seguindo com
a Pauta item 3 – Apresentação e Apreciação do Projeto 18 de maio – Dia Nacional de
Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes para confecção de
materiais de divulgação da campanha tais como faixa, folder e cartazes. Conforme
informado na plenária do dia 04/05/2016, a comissão reuniu-se na Casa do Menino e foi
definido que este ano a campanha será realizada em vários pontos da cidade, ou seja, no
território das instituições que atende crianças e adolescente, no território do Conselho
Tutelar e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas). Nos anos
anteriores a campanha era desenvolvida em um único local da cidade e as ações eram
concentradas lá. Porém, desta vez, as atividades serão organizadas de forma diferente,
todas as instituições, escolas desenvolverão trabalhos no entorno de suas sedes,
abrangendo mais bairros e mais pessoas. O valor do Projeto é de R$ 9.800,00 (nove mil e
oitocentos reais), após explicações o Projeto 18 de maio foi aprovado por unanimidade.
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Nada mais a ser tratado nesta a Presidente do COMDICAU, encerrou a reunião às
15h:30min, sendo que essa ata foi redigida por mim, Verediana Pereira de Freitas,
Secretária Executiva do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes:
Maria Catarina Souto, Otoni Alberto do Nascimento Junior, Maria Aparecida Ferreira,
Shirley Pereira Dias, Iara Nascimento Pereira, Liana Borges Amaral, Eliane da Rocha
Atua Leocádio, Michelle Carvalho Santos, Fernanda Beatriz Silva Pereira, Ana Cláudia
Caetano Barbosa, Elisangela Olívia Pereira, José Severino Rosa, Maria das Graças
Caetano Silva.
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