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Ata nº 307- Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente – COMDEDICA
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2019, às 8hs, na sede da SEHAD,
localizada no Terminal Rodoviário de Varginha, reuniram-se os seguintes membros do
COMDEDICA: Juliana Ferreira da Silva (Oficina do Ser); Angélica Fioravanti
(Câmara); Fábio Corsini (Levanta-te e Anda); Laila Montovani (Vida Viva);Odília de
Fátima (Paróquia do Rosário); Evani Rita Machado (SEDUC); Lúcio Fagundes
( Abraço); Jaime Alves (SEMEL) e Kênia Bruna Gomes (SEHAD), bem como a técnica
da secretária executiva, Lívia Maseli. Justificaram ausência: Adriana Vieira
(REFAZER). A reunião foi iniciada pela presidente, com a apresentação da nova
secretária da SEHAD, Patrícia Rodrigues de Souza que explanou sobre seu currículo, se
colocando à disposição para o que for necessário, demonstrando seu comprometimento
com o COMDEDICA e com as Instituições, enfatizando a participação dela desde a
criação do Conselho. Houve a apresentação de cada membro do Conselho, passando
posteriormente para os seguintes assuntos da pauta: Oficina de Orientações Sobre o
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares em 2019: Foi explicado que serão
disponibilizadas 10 vagas que serão custeadas por recursos do FIA. Kenia sugeriu
um aumento de número de pessoas para a capacitação, que supostamente seguirão
em gestão posterior. Passou uma lista para os conselheiros presentes que estão
interessados. A capacitação com o pagamento via FIA foi aprovada. A presidente
sugeriu reunião com o delegado regional de polícia, Wellington Clair, para a
presentação deste, convidando o CREAS também. A presidente conversará com a
Secretária para a abertura de um link no site da Prefeitura. Foi passado uma cópia
do ofício da solicitação da Câmara solicitando lista das entidades escritas no
COMDEDICA, o que foi aprovado. Kênia repassou a informação sobre o edital do
Ministério do Trabalho referente às multas e Juliana sugeriu de apresentar o FIA
para pleitear estas verbas. Jaime sugeriu que a comissão de políticas faça contato
com o presidente da Câmara para solicitar dentro das normativas a possibilidade
de repasses vinculados a este órgão ao fundo. Ficou deliberado que as cortesias de
5 vagas da capacitação irão para o CREAS , CRAS e a Alta Complexidade. Foi
deliberado a compra de um notebook para uso administrativo do COMDEDICA e
autorizada revisão do atual notebook que está sendo usado para devolução ao
Kerygma. Alteração da Resolução nº. 24/2018: Deliberado a alteração do antigo
Secretário para a nova Secretária Patrícia da SEHAD e a confecção deu um carimbo
conforme modelo enviado pelo Controle Interno. Nada mais a tratar, a Presidente
encerrou a reunião, e eu, Lívia Maseli de Melo, lavrei esta Ata, que, após lida e
aprovada, será assinada pelos Conselheiros aqui presentes. xxx
Kênia Bruna Gomes _____________________________________________________
Juliana Ferreira da Silva – Presidente ________________________________________
Evani
Rita
Machado
______________________________________________________
Fábio Corsini ___________________________________________________________
Odília
de
Fátima
_________________________________________________________
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Jaime Alves ____________________________________________________________
Lúcio Fagundes _________________________________________________________
Angélica Fioravante _____________________________________________________
Laila Montovani ________________________________________________________
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Ata nº 308- Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA
Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2019, às 8hs, na sede da SEHAD, localizada no
Terminal Rodoviário de Varginha, reuniram-se os seguintes membros do
COMDEDICA: Juliana Ferreira da Silva (Oficina do Ser); Fábio Corsini (Levanta-te e
Anda); Laila Montovani (Vida Viva); Odília de Fátima (Paróquia do Rosário); Yara
Aparecida Teixeira (CAPS I); Jaime Alves (SEMEL); Kênia Bruna Gomes (SEHAD);
Adriana Vieira (Refazer). Visitantes: Sandra Vilela (Levanta-te e Anda); Alcione Maria
dos Santos (Conselho Tutelar); Fernanda Yamane (EQUOSAUDE); Nayara Santos
(ESPRO); Renato Vinhas (Pé de Vento); Caroline Salgado (CIEE), bem como a técnica
da secretaria executiva, Lívia Maseli. A reunião foi iniciada pela presidente, com a
apresentação da nova secretária da SEHAD, Patrícia Rodrigues de Souza que explanou
sobre seu currículo, se colocando à disposição para o que for necessário, demonstrando
seu comprometimento com o COMDEDICA e com as Instituições, enfatizando a
participação dela desde a criação do Conselho. Assuntos da pauta: Deliberação para
utilização dos recursos da FIA para pagamento do contador para DBF. Entidade Betesta,
feita parte jurídica para receber dinheiro designado no fundo, foi enviado ofício via
Sedex com AR, porém este retornou com aviso de não procurado. Jaime conversou com
o responsável e este disse que abriu mão do recurso, sendo sugerido que será melhor ir
pessoalmente para o responsável assinar notificação confirmando sua decisão. Kênia
disse que não compareceu as pessoas na reunião da comissão de finanças, e que ela
tinha solicitado apoio do Rubens Quitério, técnico contábil do Kerygma, para prestação
de contas. Decidiu-se que irá designar um membro de cada comissão para realização de
visitas às entidades. Nenhuma das comissões apresentou o plano de ação. Kênia sugeriu
que os próximos planos sejam apresentados no mês de outubro. Decidiu-se que será
apresentado os planos deste ano na próxima reunião ordinária, em março. A presidente
informou que está recebendo muitas reclamações do Conselho Tutelar e que se propôs a
ajudar no que for necessário para o bom andamento deste conselho. A conselheira
presente, Sra. Alcione, respondeu que a demanda está muito grande e que o efetivo não
está conseguindo cumprir com as demandas apresentadas. Juliana solicitou que fosse
enviado o relatório das ações no Mês de janeiro ao COMDEDICA e que a secretaria
reencaminhe a todos os membros, sugeriu também a inserção de mais membros na
comissão de fiscalização do Conselho Tutelar. Kênia disse que será melhor ela passar
para esta comissão e que o novo membro indicado pela SEHAD, poderá ficar em seu
lugar na Comissão de Finanças. Solicitação de ofício 09/2019, da Câmara foi
deliberada. Kênia levantou a questão da revalidação das instituições, em outubro desse
ano. Apresentação da intimação do Ministério Público para averiguação de depósito,
bem como a intimação do Tribunal de Justiça que trata sobre a cessão de bens
penhorados, deliberando o COMDEDICA que não possui interesse, pois interessa-se
apenas por doações. Ofício da SEHAD apresentando novo membro indicado para
substituir Anny Meiry Albinati Ramos, Kátia Damasceno. O delegado Regional de
Polícia Civil irá se reunir com a presidente do COMDEDICA, devido o contato
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realizado por esta para tratar de articulação em rede. Juliana informou sobre a criação
do link no site da Prefeitura. Kênia sugeriu que sejam colocados os projetos de chancela
no site, para expor para possíveis doadores do fundo. Jaime expôs sobre projetos
aprovados pelo COMIC, e que quis se informar se os projetos entregues para o edital de
Chancela do COMDEDICA 001/2018 foram os mesmos apresentados no edital do
COMIC, tendo Juliana respondido que não. Sandra relatou que Levanta-te e Anda irá
receber verba Estadual, a qual será utilizada para construir nova sede, sendo que a atual
passará a ser utilizada para o Projeto Crescer, passando a entidade a partir de agora
focar na aquisição de material permanente. O questionamento da Sandra é que se poderá
utilizar as verbas do FIA em recursos humanos, de acordo com MROSC, plenária
respondeu que sim e que se houver alguma alteração, deverá realizar justificativa e
apresentá-la para comissão de normas para o envio do termo aditivo para a Procuradoria
Geral do Município. Sandra Parabenizou a nova gestão do COMDEDICA pela
celeridade e o bom andamento do funcionamento. Jaime solicitou que verificasse a
possibilidade de liberar o estacionamento em reunião do COMDEDICA, visto ser
função de relevância social. A presidente sugeriu incluir o nome de visitantes na
ata.Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião, e eu, Lívia Maseli de Melo,
lavrei esta Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros aqui
presentes. xxx
Kênia Bruna Gomes _____________________________________________________
Juliana Ferreira da Silva – Presidente ________________________________________
Fábio Corsini ___________________________________________________________
LailaMontovani_________________________________________________________
Odília de Fátima ________________________________________________________
Jaime Alves ____________________________________________________________
Adriana Vieira __________________________________________________________
Yara Aparecida_________________________________________________________
Visitantes:
Sandra Vilela (Levanta-te e Anda)__________________________________________
Fernanada Yamane (EQUOSAUDE)________________________________________
Renato Vinhas (Pé de Vento)_______________________________________________
Caroline S. Almeida (CIEE) _______________________________________________
Nayara S. M. Avelar (ESPRO) _____________________________________________
Conselho Tutelar:
Alcione Maria dos Santos__________________________________________________

