
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

 

Ata nº: 018 – Biênio 2019-2021: Aos cinco dias do mês de Agosto de dois mil e Vinte às 

14:26, nesta cidade de Uberaba, Minas Gerais, 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, teve inicio a reunião ordinária do COMDICAU com a 

seguinte pauta: 1 – Abertura Marco Tulio Azevedo Cury, Presidente do COMDICAU, 2 - 

Leituras das Atas anteriores. 1 - Abertura: Marco Túlio Azevedo Cury, Presidente do 

COMDICAU; 3 – Apresentação Apreciação dos pedidos de renovação de registro: 

Associação Vida e Luz e Lar da Caridade; 4 – Informes: Saldo Contas FUMDICAU, 

Projeto Cantinho (Associação Amigos de Gaby)/FUMDICAU,Casa do Menor Coração de 

Maria, Sobre Prestação de Contas. 5 – Encerramento. O presidente do COMDICAU, 

Marco Túlio Azevedo Cury, realiza a abertura da plenária ordinária, dando as boas-vindas 

aos conselheiros e demais presentes, expõe sobre a continuidade da realização das ple-

nária de forma remota devido a pandemia e espera que tudo isso passe logo, em seguida 

solicitou inserção de um ponto de pauta da instituição OASIS, sendo aprovada a inserção 

pelos conselheiros presentes, passa  a palavra para a secretaria executiva Verediana, a 

qual pergunta se todos receberam a Ata por e-mail sendo confirmado o recebimento por 

todos os conselheiros participantes, e questionado se há a necessidade da  leitura da Ata, 

todos os conselheiros participantes na plenária manifestaram que não havia necessidade, 

logo após o presidente pergunta se há alguma objeção e  coloca para aprovação, sendo 

aprovada pelos conselheiros participantes.  O presidente explica que a OASIS é uma ins-

tituição séria que atende 126 famílias. Atende crianças e adolescentes em tratamento 

contra o câncer e para continuar realizando os atendimentos, devido a pandemia do CO-

VID 19 receberam algumas recomendações de adequações, porém não dispõe de recur-

sos financeiros para realizar, o presidente afirma da necessidade de auxiliar a referida 

instituição tão idônea, não que as outras não são, porém a OASIS corre o risco de fechar, 

caso não receba o subsídio para as adequações, foi realizado leitura em parte do plano 

de trabalho, com o valor solicitado pela OASIS de 250.000,00(duzentos e cinqüenta mil 

reais)e passou a palavra para Drª Izabel, Assessora Jurídica da SEDS, a qual explicou 

que esta solicitação não precisa de edital e que tem respaldo no artigo 31 da Lei 

13.019/2014 (Marco Regulatório), podendo justificar. Drª Eclair pergunta se houve visita 

técnica na OASIS por algum conselheiro. Drª Izabel explica que recebeu hoje o plano de 

trabalho, sendo assim não houve tempo hábil para realização de visita. Drª Eclair reforça 

a importância da visita técnica, pois segundo ela, evita de abrir precedentes, pois existem  

outras instituições que também  precisam e questiona se essa situação já foi apresentada 

no conselho. É explicado que nunca passou, por se tratar de uma situação atípica, pois 

não tivemos pandemia. A secretária executiva pontua que caso os conselheiros entendam 

pode ser organizar uma plenária extraordinária, após analise do plano de trabalho e visita 

técnica pelos conselheiros. O presidente sugere que se forme uma comissão do COMDI-



CAU para realizar a visita técnica na OASIS, tal sugestão foi aprovada, sendo definido 

que a Drª Eclair e Mariana irão efetivar a visita e analisar o referido plano de trabalho que 

será encaminhado por e-mail as mesmas. A plenária extraordinária ficou definida para o 

dia 12/08/2020. Referente ao item 03 da pauta, as conselheiras Irenilde Dias e Viviane 

realizaram a visita na instituição Associação Vida e Luz, informam que a visita foi realiza-

da no dia trinta e um de julho de dois mil e vinte às 14hs e que o endereço informado é da 

residência do presidente o senhor Agnaldo o qual recebeu as mesmas e informou que 

todas as atividades são itinerantes e desenvolvidas em diferentes bairros, apresentando 

um portifólio com descrição de algumas atividades e fotos, porém ao ser perguntado refe-

rente aos documentos como: Contrato de voluntariado, ficha de inscrição do aluno, lista 

de presença, o senhor Agnaldo informou que alguns documentos encontravam se com os 

voluntários e outros com o contador, sendo assim as conselheiras sugerem para plenária 

que o deferimento seja feito  mediante a apresentação dos documentos citados para o 

COMDICAU. O presidente do COMDICAU coloca que considera certíssimo este aponta-

mento e que isso não é desconfiança com a instituição, porém é a seriedade e transpa-

rência do trabalho do COMDICAU, coloca em votação, sendo aprovada pelos conselhei-

ros a apresentação dos documentos ao COMDICAU e que poderá ser colocado o pedido 

de renovação na plenária extraordinária do dia doze de agosto de dois mil e vinte. Em 

seguida as conselheiras Claudia e Marta falaram da visita realizada no Lar da Caridade 

na data de quatro de agosto de dois mil e vinte, as mesmas foram recebidas pela assis-

tente social Caroline, falaram dos três projetos do Lar que tem como público alvo crianças 

e adolescentes e seus familiares que são Projeto Focar, Projeto Lar das Artes e Projeto 

Apadrinhamento Afetivo, Claudia infere que devido a relevância do trabalho desenvolvido 

para crianças e adolescentes e a comunidade pelo Lar da Caridade, se coloca  favorável 

pelo deferimento para renovação do registro, o presidente pergunta se ambas conselhei-

ras são favoráveis, Marta e Claudia afirma que sim, Marco Túlio coloca em votação, sen-

do aprovado pela plenária o pedido de renovação do Lar da Caridade. Item 4 – Informes A 

secretária executiva Verediana informa que a Instituição Amigos de Gabi traz para ciência 

de todos que irá executar as ações conforme previsto no plano de trabalho, porém de 

forma remota. O presidente lembra que quem pediu aditivo é importante que verifique cer-

tinho com a Drª Izabel. A conselheira e representante da Casa do Menor Coração de Ma-

ria Augusta informa que solicitou aditamento com o prazo de 210 dias, Drª Izabel informa 

que o prazo que foi concedido é de 180 dias. É informado sobre as prestações de contas 

as instituições, que as mesmas devem procurar diretamente a Secretaria de Desenvolvi-

mento Social /SEDS no telefone, 3331-2406 e não no COMDICAU, é informado ainda que 

a Sra. Euzébia, auditora,  solicitou que as instituições  se atentem com a documentação, 

organizar as notas, e as datas, bem como prazos. A conselheira Claudia informa que na 

próxima plenária a SEDS já terá mudado para o novo prédio. A presidente sugere que na 

próxima plenária ordinária o COMDICAU convide Euzébia para esclarecer sobre as pres-

tações de contas e que acredita que será um momento desabafo, Marco Túlio ressalta 

que o novo prédio da SEDS está ficando lindo, é bem iluminado, com acessibilidade, e 

que vai ter uma sala para reuniões das instituições, porém a casa dos conselhos continu-

ará como espaço dos conselhos de política pública bem como os empréstimos das salas 

de reuniões à comunidade. Segundo o presidente o novo prédio é um marco da assistên-

cia social, “nós que lutamos tanto pelo acesso a casa própria dos outros, agora teremos a 

nossa casa”. “Claudia sugere montar uma live sobre prestação de contas por meio do 



Projeto Portas Abertas, o presidente Marco Túlio, concorda, porém ver com pesar, por 

que as pessoas não dão importância no que a Izabel e a Euzébia sofrem, “Eu sou parabó-

lica”, “é preciso gastar certo para pegar mais”. Marco Túlio sugere que podemos fazer 

uma live de peso com Drª Eclair, Izabel, Euzébia e mais alguém para mediar a live. Eclair 

fala que tem receio da OASIS não poder receber visitas devidas atender crianças com 

baixa imunidade. O presidente relata que dona Vera é uma pessoa séria, sugere que seja 

feita as perguntas on-line e que é importante a participação da dona Vera, representante 

da OASIS. A senhora Vera informa que não tem problemas a visita na OASIS, porém fica 

a critério. Decidiram por reunião on-line com a senhora Vera, e os membros da comissão, 

Eclair e Mariana no dia sete de agosto às 16hs. Finalizando a pauta, é verificado com os 

conselheiros se todos receberam o saldo das contas do FUMDICAU no e-mail, sendo a-

firmado o recebimento por todos, é informado  os valores das contas: 200.000-8 saldo de 

1.315,516,59 (um milhão, trezentos e quinze mil, quinhentos e dezesseis reais e cinqüen-

ta e nove centavos). Conta 7.009 o valor de R$ 15.022,56 (quinze mil vinte e dois reais, 

cinqüenta e seis centavos). Nada mais a ser tratado,  o presidente Marco Túlio encerrada 

a reunião ordinária do COMDICAU às 15:18, agradece a todos os presentes desejando 

uma boa tarde a todos e todas. Essa Ata foi redigida por mim Irenilde Dias Guimarães– 

Conselheira e 2ª secretária do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros par-

ticipantes: Augusta Maria Alves Carlos, Caroline Aparecida Vieira e Silva, Marta de Olivei-

ra, Eclair Gonçalves Gomes, Mariana Lacerda da Silva, Nathalia de Carvalho Bisinoto, 

Irenilde Dias Guimarães,  Paula Pires Castanheira de Freitas, Marco Túlio Azevedo Cury, 

Viviane de Oliveira Marques, Maria de Fátima Vieira, Onildo Barbosa, Amélia Maria 

Rezende Naves, Marcio Elisio de Oliveira, Sidnei Terencio, Claudia Cristina da Silva. 

 

 
 
 
 
 
 
 


