ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU
Ata nº: 14 – Biênio 2019-2021: Aos cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte às
14:30 na sede do COMDICAU, situada à Rua Artur Machado, nº: 553, nesta cidade de
Uberaba, Minas Gerais, reuniram-se os conselheiros para uma plenária ordinária com a
seguinte pauta: 1 – Abertura, 2-Eleição não governamental, 3- Leitura das Atas anteriores,
- 4 Apresentação e apreciação dos pedidos de inscrição: Associação Apoio Autista – Laço
Azul. 5- Doações IR- Termo de Fomento/ OASIS, 6- Avaliação do plano de ação e
aplicação do ano de 2019 ( remarcar reunião da comissão). 7- Informes: - Apresentação
do pedido de inscrição Centro de Formação instituto Aprender; - Ofícios promotoria: 048,
013, 025, - Ofício CT nº 053, - Saldos conta FUNDICAU, 8 - Encerramento. Seguindo
com a Pauta: O vice-presidente do COMDICAU, Marcio Elísio de Oliveira, realiza a
abertura da plenária ordinária, dando as boas-vindas aos conselheiros e demais
presentes, justifica a ausência do Presidente do COMDICAU e passa a palavra para a
secretária executiva do COMDICAU, Verediana que apresenta as Candidatas aos cargos
de vacância da sociedade civil, as quais por serem as únicas a se apresentarem para as
respectivas vagas, foram declaradas conselheiras do COMDICAU, Caroline Vieira no
segmento de trabalhadores da área e Paula Pires suplente do segmento representante de
entidade de atendimento de criança e adolescente com deficiência, ambas se
apresentaram para os presentes na plenária e agradeceram a todos pela oportunidade. O
vice presidente Marcio dá as boas vindas as conselheiras e solicita a leitura das Atas
anteriores, e após a leitura, ambas foram aprovadas pelos conselheiros presentes. O vice
presidente Marcio questiona se todos os presentes sabem como funciona a respeito da
doação direta. Padre Paulo, representante da Casa do Adolescente Guadalupe, pergunta
sobre o boleto e como funciona, é explicado que conforme deliberado em plenária desse
conselho ficou definido que 80% do valor doado podem ser destinados para instituição e
20% para o FUNDICAU. A conselheira Eclair sugere que seja elaborado um check-list e
que seja apresentado na próxima plenária. A secretária executiva informa que repassará
as informações para a assessora jurídica da SEDS, Drª Isabel, para que seja tomado as
devidas providencias. O vice presidente da continuidade a pauta e fala da apresentação e
apreciação do pedido de inscrição da Associação Apoio ao Autista – Laço Azul e passou

a palavra para as conselheiras, Maria de Fátima e Glaucia, que ficaram responsáveis pela
visita e analise dos documentos. As conselheiras informam sobre a visita realizada na
instituição e se apresentam favorável a aprovação, posto em votação e aprovado pelos
conselheiros presentes o pedido de inscrição da Associação de Apoio ao Autista Laço
Azul. A conselheira do COMDICAU Maria de Fátima pontua que é importante que se
verifique o que está ocorrendo nas escolas, pois o índice de crianças que apresentam
dificuldades de aprendizagem é muito expressivo em Uberaba. A conselheira informa que
na próxima plenária irá perguntar para o presidente do COMDICAU, Marco Tulio Cury
sobre o que pode ser feito. A conselheira tutelar Monalisa considera que deve se trazer a
educação para junto do COMDICAU e juntos fazer o diagnóstico. A representante da
Associação de Apoio ao Autista Luciana se apresenta e pontua que além da educação é
necessário fazer uma parceria com a saúde, explica que é mãe de autista e que verifica
que existem várias mães que percebem essa necessidade. É pontuado sobre a
importância de se fazer o diagnóstico, pois o diagnóstico permite identificar as deficiências
em todos os seguimentos.

É solicitado a retirada do item 5 da pauta, visto que a

assessora jurídica, Drª Isabel, encaminhou e-mail informando que a instituição já
apresentou a documentação e o assunto já foi resolvido. O vice presidente apresenta o
ponto de pauta nº: 6, onde é exposto sobre a necessidade de recompor as comissões
permanentes do COMDICAU. A conselheira Caroline Vieira compôs a comissão de
política publica, na comissão de Legislação e Regulamentação Drª Eclair assumiu no
lugar da Drª Célia, para a comissão de finanças e comissão de comunicação não houve
interessados por parte da sociedade civil. Assim, após a recomposição das comissões,
ficou definido que a comissão de política pública e comissão de normas e regulamentação
ficarão responsáveis por elaborar o Plano de Ação para o ano de 2020. É informado sobre
a necessidade de realizar uma visita na Pequena Casa de Maria para verificar o estado de
um bem adquirido com recurso do FUNDICAU, os conselheiros Jaqueline, Terêncio e
Evaldo irão efetuar a visita. Para o pedido de inscrição no COMDICAU do Instituto
Aprender a visita será realizada pelos conselheiros Terêncio e Mariana. Visita institucional
na Associação Socio Educativa o Pequeno Galileu será realizada pelas conselheiras
Irenilde Dias e Paula Pires. É pontuado ainda sobre a necessidade de agendar as
reuniões das comissões, pois chegaram três ofícios que precisam ser respondidos, a
conselheira Maria de Fátima solicita que seja enviado o teor do oficio para os conselheiros,
A secretária executiva Verediana informa que um dos ofícios é uma denuncia referente ao
Conselho Tutelar, e que em outro oficio a promotora questiona quais as capacitações que
irão ocorrer para os conselheiros tutelares e ainda sobre os apontamentos feito na visita

realizada pelo técnico da CREDCA. Foi composta uma comissão administrativa para
analisar e apurar a denuncia sobre o conselho tutelar feita ao Ministério Público, ficando a
mesma composta por: Irenildes Dias, Jacqueline Roméria, Maria de Fatima, Marcio Elisio,
Paula Pires. Já os demais ofícios oriundos da promotoria da infância e juventude serão
analisados pela comissão de política pública e comissão de norma e regulamentação. A
conselheira Mariana questiona sobre o pagamento do recurso do FUMDICAU no qual as
instituições pleitearam através do Edital/2019. A secretária executiva Verediana informa
que irá verificar junto ao órgão gestor, pois os processos estão na SEDS. O vice
presidente Marcio solicita que informe o saldo das contas do FUMDICAU, sendo que na
conta: 7.000-9 o saldo é de R$ 14.958,39 (quatorze mil novecentos e cinqüenta e oito
reais e trinta e nove centavos) e da conta 200.000-8 é de R$ 1.734.654,14 (um milhão,
setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e quatorze
centavos). Nada mais a ser tratado, o Vice- Presidente Marcio agradece a todos os
presentes e encerra a plenária às 15:55, essa ata foi redigida por mim essa ata foi
redigida por mim Irenilde Dias Guimarães – Conselheira e 2ª secretária do COMDICAU e
será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da
Silva, Irenilde Dias Guimarães, Marco Antônio de Azevedo Cury, Amélia Maria Rezende
Naves, Marcio Elisio de Oliveira, Sidney Terencio da Silva, Adriana Alves Carvalho, Mario
Vilmair Silvestre Pereira Junior, Eclair Gonçalves Gomes, Lucia França de Almeida,
Jacqueline Romeria, Maria de Fátima Vieira, Glaucia Santos, Ana Cristina de Paula e
Silva.

