
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 
 
Ata nº: 022 – Biênio 2019-2021: Aos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte 
às 14:30, 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 corona vírus - COVID-19, teve inicio a reunião ordinária do COMDICAU com a se-
guinte pauta: 1 - Abertura: Presidente do COMDICAU; 2 – Leituras das Atas anteriores.3 – 
Apresentação e Apreciação dos pedidos de renovação de registro: Amigos de Gaby, Insti-
tuto de Formação de Renovação e Pesquisa São José Operário, Instituto Irmãs Ursulinas, 
Unidade de Acolhimento Catarino Souto e Associação Educadora da Infância e Juventu-
de, Associação Vida e luz; 4 - Apresentação e apreciação dos pedidos de renovação de 
inscrição do curso: Aprendiz Auxiliar Administrativo; 5 – Apresentação e apreciação do 
Edital do processo de eleição dos conselheiros sociedade civil para a Gestão 2021/2023.6 
– Apresentação e apreciação da reformulação do Projeto de Capacitação do apadrinha-
mento afetivo, aprovado na plenária de outubro/2019; 7 – Informes: Formar comissão pa-
ra estudo e elaboração do Diagnostico;. Solicitação sobre o aquecedor solar da Pequena 
Casa de Maria; Solicitação Projeto Apadrinhamento Apresentação do pedido inscrição do 
Programa Família Acolhedora e Projeto Unidos para o Bem. E-mail instituições: Rosa de 
Saron. Saldo Contas FUMDICAU; 8 – Encerramento. A presidente Maria Cecilia Daher, 
realiza a abertura da plenária ordinária, dando as boas-vindas aos conselheiros, e demais 
participantes, a presidente solicita a leitura da Ata do mês de outubro que foi lida pela 
conselheira Viviane  e aprovada pelo conselheiros participantes. A presidente dá prosse-
guimento a plenária pontua que a visita na Casa de Acolhimento Catarina Souto, foi reali-
zada por ela e a conselheira Mariana. A presidente Maria Cecília pontua que realizou a 
visita na instituição Amigos de Gaby (Projeto Cantinho) com a conselheira Caroline, justi-
fica que Caroline estava participando da plenária, porém por compromisso de trabalho 
precisou sair da plenária, a presidente pontua que a visita foi realizada no dia 27/10 às 
14hs, informa que  foram recebidas pela senhora Marta que apresentou a instituição, a 
instituição atende 78 crianças e adolescentes  de 0 a 18 anos e seus familiares, Maria 
Cecilia pontua que no momento da visita havia uma senhora trabalhando com artesanato 
e todo o quadro de servidores é composto por voluntários, e que está tudo regularizado 
com contrato de voluntariado, informa que a instituição realiza um trabalho com as famí-
lias visando o fortalecimento de vínculo familiar e comunitário, oferta aulas de artesana-
tos, bordados, musicalização, computação, entre outros, segundo Cecília a instituição 
busca suporte de outras áreas do conhecimento quando identifica a necessidade, a con-
selheira pontua que conheceram o bazar da instituição; Informa ainda que o jardim é cui-
dado pelos usuários. A instituição mesmo no período de pandemia continua desenvolvi-
mento atividades e havia usuários na instituição, todos tomando os cuidados de preven-
ção ao contágio do Covid 19, como distanciamento, uso de máscaras e álcool gel, se co-
loca favorável a renovação do registro. Após explanação foi aprovado o pedido de reno-
vação de registro da Associação Amigos de Gaby.  A conselheira Claudia realizou visita 
no  Instituto de Formação de Renovação e Pesquisa São José Operário, a mesma pontua 
que o instituto atende 90 jovens de 15 a 24 anos, os cursos são vinculado ao ministério do 
trabalho, informa que a instituição está aberta toda 5ª feira e na última 4ª feira do mês nos 
períodos matutino e vespertino, esclarece que o curso de jovem aprendiz está ocorrendo 
no formato EAD e que foi organizado uma quantidade X de alunos para cada professor, 



acrescenta que os alunos que não tem acesso a internet, pode realizar as atividades no 
instituto. Informa que o instituto possui 22 profissionais no total, destaca a relevância do 
trabalho ofertado pelo instituto e que realiza um trabalho de forma intersetorial, recebe 
encaminhamento do CRAS, CREAS, pontua que considera os trabalhos ofertados pelo 
instituto de extrema relevância, se coloca favorável a renovação do registro tanto do curso 
quanto do instituto, Marco Cury representante do Instituto mostra imagens sobre o traba-
lho executado. Edna solicita que o registro seja concedido por 24 meses, a presidente 
Maria Cecília coloca em votação renovação aprovada por unanimidade. A visita no Institu-
to Irmãs Ursulinas foi realizada pelas conselheiras Augusta e Viviane, Viviane pontua que 
a visita foi realizada em 28/10 e que foram recebidas pelas irmãs Maria do Amparo e Edil-
za dos Reis, as quais informaram que a instituição funciona nos períodos: matutino e ves-
pertino atende 46 meninas de 6 a 14 anos, oferta também  o apoio sócio familiar, ressalta 
que no período de pandemia as atividades estão ocorrendo no formato on-line, Viviane 
informa que a estrutura física da instituição é muito organizada. A conselheira Augusta 
reforça sobre a importância do trabalho ofertado pela instituição e que é um trabalho pre-
ventivo, pontua que o território o qual a instituição se localiza é de risco, as conselheiras 
se colocam favoráveis a aprovação da renovação do registro, a presidente coloca para 
aprovação da plenária, aprovado. A presidente Maria Cecília passa para a próxima institu-
ição Unidade de Acolhimento Catarino Souto, conforme informado acima a visita foi reali-
zada pelas conselheiras Maria Cecília e Mariana, Mariana relata que realizaram a visita 
no dia 27/10 às 10hs, e que foram recebidas pela psicóloga Aline, a instituição estava 
muito limpa e organizada, e que no momento da visita haviam crianças realizando ativida-
des pedagógicas com o auxilio de uma cuidadora. Mariana pontua que conforme informa-
ções de Aline têm uma criança em atendimento psicológico remoto, a conselheira ressalta 
que havia uma harmonia na casa, que antes da pandemia as crianças participavam de 
outras atividades, porém devido a pandemia estão suspensas. Maria Cecília fala que Ma-
riana esqueceu de falar do cheiro da comida que estava muito bom, ressalta que estava 
tudo muito organizado, Maria Cecília passa a palavra para a coordenadora da casa, Fer-
nanda agradece pela visita e pelo apoio do COMDICAU, a presidente coloca para aprova-
ção, renovação aprovada pela plenária. A presidente passa para a próxima Instituição, 
visita realizada pela conselheira Mariana na Associação Educadora da Infância e Juven-
tude no dia 21/10 às 8:30, informa que foi recepcionada pela assistente social Angélica, a 
conselheira pontua que a instituição atende cerca de 90 jovens por ano, oferta o curso de 
técnico em administração com duração de 12 meses com carga horária  de 100 horas, 
tem como principais critérios o perfil sócio econômico, inscritos no Cadúnico, é ofertado 
vale transporte, lanches, material didático, e se necessitar de assistência psicológica, o 
aluno é encaminhado para a rede, no final do curso há possibilidade de contrato de traba-
lho, acrescenta que é realizado reuniões com os familiares, ressalta que a estrutura do 
espaço é muito boa, a conselheira se coloca favorável a aprovação de renovação do re-
gistro. A representante da instituição informa que devido o período de pandemia não hou-
ve a divulgação direta nas escolas, lembra que as inscrições para o curso 2021 se encer-
rarão no dia 05/11/2020, a conselheira Augusta solicita que envie a divulgação por e-mail 
para divulgar para as famílias dos alunos da Casa do Menor Coração de Maria. A presi-
dente coloca para aprovação, sendo aprovado pelos conselheiros presentes. A secretária 
executiva pergunta para as conselheiras Irenilde e Viviane se receberam a documentação 
da instituição Associação Vida e Luz, que elas solicitaram para fins de aprovação de re-
novação do registro, as conselheiras confirmaram o recebimento. A conselheira Irenilde 
pontua que a instituição providenciou a documentação conforme foram orientada, e se 
coloca favorável a renovação do registro, a conselheira Viviane se manifesta favorável. O 
representante da instituição senhor Valdete parabeniza o trabalho das conselheiras e a-
gradece pela condução e orientações efetuadas no momento da visita na instituição. Ma-
ria Cecília colocam para aprovação da plenária, renovação aprovada. A presidente per-



gunta se há a necessidade da leitura do Edital do processo de eleição dos conselheiros 
sociedade civil para a Gestão 2021/2023. todos manifestam não ter necessidade visto que 
receberam via e-mail. Verediana explica que a gestão atual se encerra no dia 9/01/2021, 
e que o próximo se inicia em 10/01/2021, esclarece que quem participou por duas gestões 
consecutivas não poderá se candidatar novamente. Informa que conforme a Lei Municipal 
12.156/2015  a posse não pode ultrapassar o dia 10/01, a posse deverá ocorrer em 08/01 
na sexta feira, visto que dia 10 será no domingo. Informa ainda que a comissão deverá 
avaliar se a eleição se dará de forma remota. A presidente coloca na plenária para apro-
vação do edital, edital aprovado pelos conselheiros participantes. A presidente Maria Ce-
cília passa a palavra para a conselheira Irenilde para falar sobre a apresentação e apreci-
ação da reformulação do Projeto de Capacitação do apadrinhamento afetivo, aprovado na 
plenária de outubro/2019, Irenilde apresenta a reformulação do projeto e fala da proposta 
de adequação ao “Novo Normal” provocado pela pandemia do novo coronavírus, a conse-
lheira pontua que as oficinas foram repensadas para o formato on-line, mantendo a mes-
ma proposta de temas e respeitando a carga horária, porém as oficinas ocorrerão duas 
vezes por semana com duração de duas horas cada, pontua que as oficinas serão minis-
tradas pela professora Alice do NECA conforme a proposta apresentada em outubro, fala 
do público alvo contemplado no projeto, informa que o número de participante é de até 70 
pessoas, pontua que o NECA apresentou a proposta das oficinas no formato on-line no 
valor de CR$ 6.000,00, Irenilde informa que como a proposta anterior era no valor de CR$ 
9.725,00, e que a proposta atual é um valor menor apresenta então a proposta de produ-
ção de uma revista informativa a respeito do projeto de apadrinhamento  com o valor de 
R$ 1.250,00. Somando assim o valor total de CR$ 7.275,00. A  conselheira Maria de Fá-
tima pergunta, o projeto foi elaborado pelo Lar da Caridade, um projeto muito rico e de 
qualidade, se a instituição irá receber algum valor? Pensando na valorização da equipe 
envolvida, a conselheira Claudia explica que esse é outro assunto para outro momento, 
Maria de Fátima reforça que é uma questão de justiça, é explicado que a valorização não 
pode ser pelo COMDICAU e sim pela SEDS. A presidente Maria Cecília coloca para apro-
vação, foi aprovado pelos conselheiros presentes a reformulação do Projeto de Capacita-
ção do apadrinhamento afetivo. Item 7 – Informes: Sobre a elaboração do diagnóstico é 
necessário formar uma comissão para elaboração do mesmo, a comissão foi formada por 
Claudia, Maria Cecília, Viviane, Irenilde. A secretária executiva Verediana pontua que a 
instituição Pequena Casa de Maria fez aquisição de um aquecedor solar  e agora quer 
devolver, é preciso que uma dupla de conselheiro,  realize a visita na instituição para ava-
liar, os conselheiros Terêncio e Viviane farão a visita A presidente pontua sobre o e-mail 
que a comissão de revisão do apadrinhamento encaminhou ao COMDICAU e o documen-
to impresso, Cecília pontua que  passou para a assistente social do Judiciário Angélica e 
a mesma confirma que é isso mesmo, Maria Cecília sugere incluir o MP No grupo de revi-
são, a conselheira Claudia pergunta se Irenilde quer falar sobre o documento e o e-mail 
encaminhado ao COMDICAU,  Irenilde pontua que o e-mail solicitando recurso não foi de 
conhecimento do Lar da Caridade e como a Marta explicou ela e Vanessa pensaram em 
uma possibilidade futura, quanto o documento, o Lar junto com as equipes envolvidas irão 
estruturar um documento em 2021, para apresentar para a SEDS e conselho solicitando 
que o apadrinhamento seja incluído como um programa de políticas pública no município. 
A secretária executiva pontua que encaminhou um e-mail para as instituições sobre as 
demandas no período de pandemia, Verediana explica que mesmo as necessidades se-
jam emergenciais, não pode sobrepor a lei e as instituições que não realizaram prestação 
de contas não podem participar e que posteriormente Ministério Publico poderá questio-
nar como foi liberado o recurso sem diagnóstico. A conselheira Viviane informa que Au-
gusta está perguntando se ainda pode enviar, o conselheiro Onildo pontua que deve a-
gendar para a próxima reunião, foi agendado uma reunião para 5ª feira as 14hs para ana-
lisar documentos das instituições. A presidente informa que a próxima reunião será na 5ª 



feira 12/11, por tanto deverá encaminhar a proposta até 3ª  feira 10/11. Sobre a apresen-
tação do pedido inscrição do Programa Família Acolhedora, e do  Projeto Unidos para o 
Bem, pergunta quem se habilita a realizar as visitas, Cecília e Viviane farão a visita no 
projeto Unidos para o bem e no Programa Família Acolhedora. Sobre o saldo da conta do 
FUMDICAU 200.000-8 o valor é de: R$ 1.495,800,00 (um milhão, quatrocentos e noventa 
e cinco mil e oitocentos reais), É explicado que nesse  valor não consta os R$ 10.000,00 
(dez mil) doado pela Chaves do bem, Verediana informa que a instituição Rosa de Saron 
não enviou a documentação solicitada. Cecília reforça sobre a reunião das comissões na 
5ª feira solicita que todos entre no horário agendado, a conselheira Fátima pergunta quais 
as comissões que irão se reunir, Verediana explica que será a comissão de políticas pú-
blicas e finanças. A conselheira Eclair pontua que devemos nos atentar para o horário da 
plenária, pois foram 30 minutos aguardando e isso atrapalha, o conselheiro Onildo fala 
que o atraso se dá devido alguns conselheiros chegarem atrasados. Nada mais a ser tra-
tado, a presidente Maria Cecília encerra a reunião ordinária do COMDICAU às 16:36, a-
gradecendo a todos os presentes. Essa Ata foi redigida por mim, Irenilde Dias Guimarães, 
2ª Secretária do COMDICAU, e será lida e aprovada pelos conselheiros participantes: 
Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva, Irenilde Dias Guimarães, Marco Antônio de 
Azevedo Cury, Maria Cecília Daher, Caroline Aparecida Vieira e Silva, Sidney Terêncio da 
Silva, Nathalia de Carvalho Bisinoto, Monica  Prata dos Santos, Augusta Maria Alves Car-
los, Claudia Cristina da Silva, Amélia Maria Rezende Naves, Eclair Gonçalves Gomes, 
Viviane de Oliveira Marques, Maria de Fátima Vieira. 
 


