
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

 

Ata nº: 020 – Biênio 2019-2021: Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte às 

14:11, 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 – 

Leitura das Atas anteriores; 3 – Apresentação e apreciação dos pedidos de re-

novação de registro Entidade Assistencial Rosa de Saron; 4 –  Readequação 

do Plano de Trabalho/FUMDICAU –  Grupo de Apoio à Adoção em Uberaba – 

GRAAU; 5 –  Esclarecimentos sobre prestação de contas –  Auditoria Setorial 

–  Euzebia Lima dos Santos; 6 –  Informes: Saldo Contas/FUMDICAU;  Ped i-

do de Renovação Casa do Adolescente Guadalupe; Associação Vida e Luz, 

OASIS; 7 –  Encerramento. O presidente do COMDICAU, Marco Túlio Azevedo Cury, 

realiza a abertura da plenária ordinária, dando as boas-vindas aos conselheiros, a Exma. 

Sra Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude Dra. Maila e demais participan-

tes. Devido a compromisso relacionado a Secretaria, não poderá ficar até o final da plena-

ria, solicita a inversão da pauta no que tange a informações sobre a OASIS e posterior-

mente que o vice-presidente Marcio, continue presidindo a reunião. Tal solicitação foi a-

provada pelos presentes. Item informes OASIS – O Presidente pontua sobre a importân-

cia do trabalho executado pela OASIS, mas seguindo a legislações e também as reco-

mendações da PROGER (Procuradoria Geral do município) e do Ministério Público não 

será feito a parceria com a OASIS, referente à solicitação da mesma, no que tange o Pla-

no de Trabalho apresentado na plenária ordinária do dia 05/08 e na plenária extraordiná-

ria do dia 12/08/2020 no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). O Pre-

sidente agradece a compreensão de todos e deixa a palavra ao vice presidente Marcio. 

Continuando com a Reunião, a Exma Promotora agradece a todos os conselheiros, colo-

ca-se a disposição e estará participando da plenária de hoje enquanto ouvinte, com intuito 

de conhecer a dinâmica do conselho, visto que é a primeira vez que participa das plená-

rias do COMDICAU. A conselheira Eclair reforça da importância do trabalho executado 

pelas organizações e pontua que o conselho deve cumprir a lei. Dra. Maila reforça ainda 

da necessidade dos conselheiros entender e compreender o que a lei dispõe. Seguindo a 

Pauta – Item 2: Leitura das Atas anteriores: A conselheira Viviane realiza a leitura das 

Atas: Ata nº: 18 aprovada pelos conselheiros participantes e Ata nº: 19 aprovada com 

uma abstenção. Item 3 – Apresentação e apreciação dos pedidos de renovação de regis-

tro da Entidade Assistencial Rosa de Saron, a analise técnica e visita foram realização 

pelas conselheiras Irenildes e Viviane. Devido ao fato que não há um representante da 

entidade participando da plenária, e conforme regimento interno do conselho é necessário 

a participação de um representante o pedido será apresentado na plenária de outubro. 

Item 4 – Readequação do Plano de Trabalho/FUMDICAU – Grupo de Apoio à Adoção em 



Uberaba – GRAAU: A representante do GRAAU, Senhora Viviane, pontua que não há 

mudança de objeto apenas a retirada do item “geladeira” e inserir compra de faqueiro, 

mesa bancada de inox, celular e inclusão dos item de custeio: utensílios de cozinha e uni-

forme. O plano já foi analisado pela assessoria jurídica da SEDS e está dentro do termo 

de parceria. Após apresentação foi aprovado a readequação do Plano de Traba-

lho/FUMDICAU – Grupo de Apoio à Adoção em Uberaba – GRAAU. Item 5 – Esclareci-

mentos sobre prestação de contas –  Auditoria Setorial –  Euzebia Lima dos 

Santos. A auditora setorial Euzebia pontua sobre a importância das organ i-

zações se atentarem ao vencimento do termo de parceria e o prazo para 

prestação de contas. A prestação de contas deve ser protocolada no Centro 

Administrativo da Prefeitura  de Uberaba e será encaminhado a Secretaria 

de Desenvolvimento Social . Antes da prestação de contas ser protocolada 

as organizações devem inseria também os relatórios de cumprimentos de 

objetos emitidos pela Seção de Apoio às Ongs da SEDS e pelo COMDICAU. 

Caso a prestação de contas não esteja de acordo com o Plano de Trabalho 

aprovado pelo COMDICAU, os relatórios de cumprimentos não são emit i-

dos.Euzebia pontua ainda sobre a necessidade de tirar fotos das mercad o-

rias adquiridas, e anexar a prestação de contas, lembrando sempre que de-

verá também conter na prestação de contas os três orçamentos. A cons e-

lheira e representante da Instituição: Casa de Acolhimento Isabel do Nasc i-

mento reforça da disponibil idade dos servidores da auditoria que sempre 

estão a disposição das instituições, sempre orientando quanto aos gastos e 

a melhor forma de realizar a prestação de contas. O conselheiro Onildo s u-

gere que quando o COMDICAU publicar outro edital de chamamento públ ico 

realize uma capacitação para as insti tuições sobre a  prestação de contas e 

caso a mesma não participe ela poderá ser el iminada do processo. A cons e-

lheira Augusta pontua que esse ano, devido a situação de pandemia, está 

atípico e a maioria das organizações estão  solicitando prorrogação do prazo 

de prestação de contas para 180 dias. Euzebia reforça mais uma vez para 

que as organizações leiam e verif iquem sempre o termo de parceria e 

quaisquer duvidas entre em contato com a SEDS, pois o termo está bem 

escrito e definido com o que pode ou com o que não pode ser uti l izado. Vi-

ce presidente agradece a disponibi l ização e atenção da auditora. Item 6 –  

Informes: Saldo das contas do FUMDICAU, a secretária executiva Veredi a-

na pontua que devido ao processo de mudança da secretaria, a internet e 

os computadores não estão todos instalados, por isso o saldo será informa-

do na plenária de outubro. Pedido de renovação de registro da Casa do A-

dolescente Guadalupe será realizado pelas conselheiras Marta e Claudia. A 

conselheira e representante da Casa, Viviane informa que devido a  pande-

mia os atendimentos presenciais estão acontecendo no horário das 08 às 

12 horas. O pedido de renovação de inscrição da Associação Vida e Luz, a 

pedido do representante será apresentado na plenária de outubro. Final i-

zando a reunião, a Exma Promotora de Justiça Dra. Maíla parabeniza o tra-

balho realizado pelos dos conselheiros e solicita o envio por e -mail das A-

tas nº: 18 e 19. Deixa a promotoria a disposição de todos. Nada mais a ser 

tratado,  o vice presidente Marcio Elisio encerrada a reunião ordinária do COMDICAU às 



15:25, agradece a todos os presentes. Essa Ata foi redigida por mim, Verediana Pereira 

de Freitas, Secretária Executiva do COMDICAU, e será lida e aprovada pelos 

conselheiros participantes: Marta de Oliveira, Eclair Gonçalves Gomes, Mariana Lacerda 

da Silva, Paula Pires Castanheira de Freitas, Viviane de Oliveira Marques, Maria de 

Fátima Vieira, Onildo Barbosa, Amélia Maria Rezende Naves, Marcio Elisio de Oliveira, 

Sidnei Terencio,  Fulvio Ferreira, Augusta Maria Alves Carlos, Adriana Alves Carvalho. 

 
 
 


