
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

Ata nº: 16 – Biênio 2019-2021: Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte às 

14:15, iniciou a Reunião Ordinária do COMDICAU por videoconferência em cumprimento 

as orientações do Conselho Estadual e do Decreto Municipal nº: 5350/2020 que trata da 

adoção de providências urgentes, efetivas e eficazes, em resposta à pandemia causada 

pelo coronavírus - COVID-19, com a seguinte pauta: 1 – Abertura; 2 - Leituras das Atas 

anteriores. 3 – Apresentação e Apreciação da PL nº: 200 que altera a Lei nº: 12.156/2015; 

4- Apresentação  e apreciação dos pedidos de renovação de registro: Casa de Acolhi-

mento Isabel do Nascimento e Instituto Valores Humanos; 5 – Apresentação e Apreciação 

da Readequação do Plano de Trabalho do Educandário Menino Jesus de Praga (FUMDI-

CAU/2020); 6 – Informes: Apresentação do pedido de renovação de registro Lar da Cari-

dade; Relatório Final sobre Denuncia Conselho Tutelar (comissão responsável); 18 de 

Maio (Lives: 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05) 12 de junho – Dia Mundial do Combate ao Tra-

balho Infantil. Apontamentos da comissão de política públicos (plenária presencial). Saldo 

Contas FUMDICAU. 7- Encerramento. O presidente do COMDICAU, Marco Túlio Azevedo 

Cury, realiza a abertura da plenária ordinária, dando as boas-vindas aos participantes e 

pontua que devido a situação que estamos vivenciando em relação da pandemia, foi ne-

cessário adaptações, inclusive reuniões remotas e infelizmente no mês de abril não foi 

possível realizar a reunião do COMDICAU e enquanto durar essa situação de pandemia 

as reuniões acontecerão de forma remota e sempre que houver pontos de pauta.  Após 

solicita a leitura da Ata do mês de março, que foi aprovada pelos conselheiros participan-

tes. Item 3 – Apresentação e apreciação da PL nº: 20 que altera a Lei nº: 12.156/2015, a 

Assessora Jurídica informa que a PL nº: 20 foi encaminhada por e-mail a todos os conse-

lheiros e pontua que as sugestões de modificações foram apresentadas em reunião ordi-

nária do mês de dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 na qual este conselho aprovou, e 

hoje esta apresentando o Projeto de Lei completo onde está inserido tais modificações. É 

pontuado ainda que a inscrição de projeto, programas e registros de entidade nos conse-

lhos de direitos, conforme descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser de 

até quatro anos, e no COMDICAU a validade é de 2 anos, é sugerido pelo Presidente que 

mude e que a inscrição ou o registro tenha validade de 4 anos. Tão sugestão foi aprovada 

pelos participantes. A conselheira Claudia sugere que o COMDICAU crie um cronograma 



de visitas/monitoramento dessas inscrições/registros, haja visto que a certificação terá 

validade de quatro anos. Tal sugestão foi aprovada. Após foi aprovado pelos conselheiros 

participantes a PL nº: 20. Item 4 – Apresentação e apreciação dos Pedidos de renovação 

de registro: Casa de Acolhimento Isabel do Nascimento e Instituto Valores Humanos: A 

analise dos documentos e a visita foram realizadas pela conselheira Claudia que informa 

que as duas instituições estão em funcionamento de acordo com as legislações e estão 

aptas a renovarem seus registros. Pontua que as modificações solicitadas ao Instituto Va-

lores Humanas foram realizadas. Após foi aprovada o pedido de renovação de registro da 

Casa de Acolhimento Isabel do Nascimento e Instituto Valores Humanos pelos conselhei-

ros. Item 5 – Apresentação e apreciação da readequação do Plano de Trabalho do Edu-

candário Menino Jesus de Praga (FUMDICAU), A assistente social do Educandário, Sra. 

Alineriane esclarece que orçamentos para aquisição de produtos musicais foram feitos em 

outubro de 2019 e o recurso para aquisição desses produtos foi liberado pelo COMDICAU 

em abril de 2020. Devido à inflação alguns desses produtos tiveram aumento e por isso 

vem solicitar ao conselho a readequação. Informa ainda que a readequação foi informada 

a assessoria jurídica da SEDS que está de acordo. Dra. Isabel parabeniza o educandário 

pelo trabalho. Após foi aprovada a readequação do plano de trabalho do Educandário. 

Item 6 – Informes: Apresentação do pedido de renovação de registro Lar da Caridade, a 

visita e analise documental será realizado pelas conselheiras Claudia e Marta; Relatório 

Final sobre Denuncia Conselho Tutelar (comissão responsável), conselheira Fátima agra-

dece a participação da representante da PROGER e conselheira Eclair, que não mediu 

esforço para ajudar a comissão. O relatório foi encaminhado a Promotora da Infância e 

Juventude para providencias cabíveis. Sobre o dia de combate ao abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescente - 18 de Maio, levando em consideração o contexto de 

pandemia em face do coronavírus (COVID-19) as ações foram reformuladas e acontece-

rão através de lives. As lives iniciaram no dia 18/05, as demais acontecerão nos dias  

20/05, 21/05 e 25/05. Da mesma forma as ações sobre o dia 12 de junho – Dia Mundial 

do Combate ao Trabalho Infantil acontecerão de forma remota e será divulgada para a-

companhamento de todos. Apontamentos da comissão de política públicos (plenária pre-

sencial) e sugerido que seja apresentada em plenária ordinária presencial devido à exten-

são e discussão do assunto, tal sugestão foi aprovada pelos conselheiros participantes. O 

presidente pontua que durante essa pandemia as ações estão sendo reformadas, inclusi-

ve várias instituições da sociedade civil estão realizado acompanhamentos remotos. A 

política de assistência social, é uma política essencial e os serviços não podem parar, 

inclusive foi criada a Central de Acolhimento com objetivo de apoiar os usuários da políti-



ca que devido à pandemia encontra em risco social e em vulnerabilidade. A Central é 

compostas por profissionais do SUAS que fazem o acolhimento e avaliação e caso seja 

necessário e encaminhado a esse usuários cestas básicas. Responsável pela Central é a 

Secretária Adjunta Gabrielle que tem acompanhado de perto as doações e os atendimen-

tos que já chegaram ate presente data a sete mil famílias. A conselheira Augusta agrade-

ce a preocupação do município com as famílias durante essa pandemia, que realmente 

encontra em situações complicadas. A conselheira Valquiria pontua que enquanto repre-

sentante da Secretaria de Educação esclarece que os alunos atendidos na rede municipal 

são beneficiados com cestas básicas adquiridas com recurso da Secretaria de Educação, 

os demais usuários são atendidos pela central de acolhimentos conforme já explicado 

pelo Presidente. Sobre os saldos da contas do FUMDICAU: Conta 20008– R$ 

1.335.938,78 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e 

setenta e oito centavos) e Conta 7009 –R$ 15.000,09. (quinze mil e nove centavos). Nada 

mais a ser tratado, o Presidente Marco Túlio Cury agradece a todos os participantes e 

encerra a plenária às 15:22, essa ata foi redigida por mim  Verediana Pereira de Freitas –

Secretária executiva  do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros participan-

tes:  Mariana Lacerda da Silva, Irenilde Dias Guimarães, Augusta Maria Alves Carlos, 

Paula Pires Castanheira de Freitas, Marta de Oliveira, Eclair Gonçalves Gomes, Marco 

Túlio Azevedo Cury, Claudia Cristina da Silva, Valquiria Alves Mariano, Maria de Fátima 

Vieira, Monica  Prata dos Santos, Viviane de Oliveira Marques.  

 

 

 

 

 

 

 


