
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

Ata nº: 17 – Biênio 2019-2021: Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte às 

14:20, 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 dos Projetos referentes ao Edital Itaú Social; 4 

Informes: Apresentação do pedido de renovação de registro Associação Vida e Luz, Rosa 

de Saron; Saldo das Contas FUMDICAU, Readequação do Plano de Trabalho da Casa de 

Acolhimento Isabel do Nascimento e Oficio da Casa do Menor Coração de Maria;  5- En-

cerramento. O presidente do COMDICAU, Marco Túlio Azevedo Cury, realiza a abertura 

da plenária ordinária, dando as boas-vindas aos participantes e pontua que devido à situ-

ação que estamos vivenciando as reuniões continuarão de formas remotas e mediante 

pautas. Expõe sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da importân-

cia do mesmo na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esclarece que as 

instituições da sociedade civil e publicas continuam sem atividades presenciais. Algumas 

instituições da sociedade civil estão desenvolvimento atividades de forma remota bem 

como as escolas municipais. Após pontua sobre a Ata do mês de maio. Os conselheiros 

confirmam o recebimento da Ata e leitura, sendo assim foi colocado em votação e apro-

vada pelos conselheiros participantes. Seguindo a Pauta, item 3 – Apresentação e Apre-

ciação dos Projetos referente ao Edital Itau Social é esclarecido que conforme Edital do 

Itau, o COMDICAU publicou os critérios do mesmo através de resolução. Duas institui-

ções apresentaram os projetos que foram analisados pelas conselheiras Monica e Maria-

na, estando os mesmos de acordo com o Edital do Itaú, mas o COMDICAU deverá apre-

sentar na plataforma apenas um projeto por isso os mesmos estão sendo apresentado em 

plenária. Primeiro Projeto Instituto Agronelli representando pela técnica Vanessa que ex-

põe que o Projeto tem o objetivo atender crianças e adolescentes com deficiência, espe-

cialmente crianças autistas, com espaço adequado para desenvolvimento de ações cultu-

rais em diversas modalidades, propiciando a inclusão e o desenvolvimento do publico alvo 

e acesso aos seus direitos fundamentais. Sobre o Projeto da ADEFU (Associação de De-

ficientes Físicos de Uberaba), Sr. Terence expõe que o projeto irá oferecer estímulos de 



forma controlada para atingir no processo neurológio a organização das sensações do 

próprio corpo e do ambiente, permitindo a organização do comportamento e uso eficiente 

do corpo nas ações e atividades do dia-a-dia, atenderá 20 crianças na faixa etária de 2 a 

17 anos. Após apresentação foi colocado em votação sendo aprovado pelos conselheiros 

participantes o Projeto da ADEFU que tem como título Sala Terapêutica de Integração 

Sensorial. Os representantes das referidas instituições agradece a oportunidade e apoio 

do COMDICAU e colocam-se a disposição. É informado ao Sr. Terence que o mesmo de-

verá comparecer a sede do COMDICAU no dia 17/07 para inserir as informações do pro-

jeto na plataforma do Prosa. Item 4- Informes: Apresentação dos pedidos de renovações 

de registro da Associação Vida e Luz, e Rosa de Saron serão realizadas pelas conselhei-

ras Viviane e Irenildes. Quanto ao saldo das contas do FUMDICAU o mesmo será  enca-

minhado via e-mail. Readequação do Plano de Trabalho da Casa de Acolhimento Isabel 

do Nascimento, devido a situação de pandemia, a readequação foi analisada pela asses-

soria jurídica e pelas conselheiras Monica e Mariana, sendo que a readequação não alte-

ra o objeto da proposta, assim foi aprovado pelas conselheiras a readequação solicitada. 

Oficio da Casa do Menor Coração de Maria que solicitação dilação do prazo para presta-

ção de contas, visto que as atividades presenciais estão suspensas. É esclarecida a re-

presentante da Casa do Menor, que tal solicitação deverá ser encaminhada a assessoria 

jurídica da SEDS, visto que dilação de prazo, prestação de contas, termo de parceria são 

de responsabilidade do órgão gestor. Nada mais a ser tratado, o Presidente Marco Túlio 

Cury agradece a todos os participantes e encerra a plenária às 15:40, essa ata foi redigi-

da por mim  Verediana Pereira de Freitas –Secretária executiva  do COMDICAU e será 

lida e aprovada pelos conselheiros participantes:  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, Nathalia de Carvalho Bisinoto. Adriana Alves Carvalho, Sidnei Terencio, 

Márcio Elisio de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 



 


