
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

 

 

Ata nº: 005 – Biênio 2019-2021: Aos cincos dias do mês de junho de dois mil e dezenove 

às 14:25m no anfiteatro da Casa dos Conselhos, à Rua Artur Machado, nesta cidade de 

Uberaba, Minas Gerais, reuniram-se os conselheiros para uma plenária ordinária com a 

seguinte pauta. 1- Abertura; 2 – Leitura das Atas Anteriores; 3 – Apresentação e 

apreciação dos pedidos de renovação de registro do Instituto Santo Eduardo e 

Instituto Agronelli,; 4 - Informes: Pedido de renovação de registro: Pedido de 

Renovação de Registro: Creche Melo de Jesus, Memorando n° 26 da Secretaria 

de Desenvolvimento Social, 18 de Maio – Encerramento das Ações, Processo 

Eleitoral – Conselho Tutelar, Saldo Contas FUMDICAU; 6 – Encerramento. 

Justificaram a ausência os conselheiros: Onildo Barbosa, Amélia Maria Rezende Naves, 

Juliana Maria Lanzari, Hugo Portela Moreira, Letícia Costa Rangel Teixeira, Eclair 

Gonçalves Gomes, Julia Graziela Fernandes Ferreira, Evaldo Fachinelli dos Reis. 1- 

Abertura: O vice-presidente inicia a reunião justificando a ausência do presidente 

Marco Túlio Cury, devido a um compromisso de trabalho. Após, pede para inserir 

dois pontos na pauta: Escola Dulce e Casa Lar Isabel do Nascimento. Seguindo com a 

Pauta, 2- Leitura das Atas Anteriores: A secretária-executiva, Verediana, realiza a 

leitura da ata anterior sendo a mesma aprovada pelos conselheiros. 3- Apresentação 

e apreciação dos pedidos de renovação de registro do Instituto Santo Eduardo e 

Instituto Agronelli: - Instituto Santo Eduardo: As conselheiras responsáveis pela 

visita fizeram a leitura do relatório realizado por elas e relataram que no momento 

não estava ocorrendo o projeto de apadrinhamento, referem ter observado as 

estruturas físicas da Unidade e que a mesma aparenta estar dentro das normas para 

funcionamento. Na plenária também esteve presente a representante da instituição, a 

Diretora Irmã Nazaré. Após explicações foi aprovado o pedido de renovação do 

Instituto Santo Edurado. - Instituto Agronelli: É exposto pela secretária executiva 

que as conselheiras responsáveis pela visita ao instituto não puderam realizá-la, 



ficando a mesma para o dia 11/06/19. A secretária-executiva sugere que o conselho 

coloque em aprovação a renovação do instituto, com ressalva da emissão do 

certificado após apresentação do relatório de visita. Tal sugestão foi aprovada. Item 4- 

Informes: - Pedido de Renovação de Registro: Creche Melo de Jesus: A visita 

será realizada pelas conselheiras Maria Amélia e Laudete. - Memorando n° 26 da 

Secretaria de Desenvolvimento Social: O Vice-Presidente informa que o 

memorando interno da secretaria de desenvolvimento social está encaminhando Ata de 

reunião realizada no dia 22/05/2019 na 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Uberaba que teve como objetivo a atuação do município de Uberaba, por seus órgão e 

secretarias, na fiscalização quando os estabelecimentos de parcerias com ILPIs, 

Residências Inclusivas, comunidades terapêuticas e outras instituições de acolhimento. 

Tal Ata foi lida na integra pela segunda secretária Laudete, para ciências de todos. - 18 

de Maio – Encerramento das Ações: O Vice-presidente convida a gerente do 

CREAS, Michele, para dar um retorno das ações que aconteceram durante o mês de 

maio no período de conscientização contra o abuso e exploração sexual. Michele 

refere ter realizado palestras em empresas da cidade e blitz em vários pontos da 

mesma, além de outras ações de conscientização. Relata também que não utilizou o 

dinheiro do fundo, pois teve várias parcerias como da empresa Unimed Uberaba a 

qual patrocinou o lanche do evento, do vereador Ismar Marão que forneceu as 

camisetas e da Prefeitura de Uberaba que forneceu o material gráfico. Michele se 

coloca a disposição para apresentar sobre esse tema em demais localidades e 

instituições. A conselheira Maria Amélia convida Michele para fazer uma palestra na 

UNOPAR dia 22/06, ficando a gerente do CREAS de confirmar a possibilidade, pois 

a data coincide com outro pedido, feito pela OAB. - Processo Eleitoral – Conselho 

Tutelar: Finalizaram-se as inscrições para conselheiro tutelar totalizando 83 

inscrições, sendo 70 candidatos do sexo feminino e 13 masculinos. A prova escrita 

acontecerá no domingo (dia 16/06), sendo que as mesmas já estão sendo elaboradas. 

A comissão formada para acompanhamento e apoio desse processo eleitoral irá se 

reunir uma semana antes da prova, porém a data ainda não está marcada. - Saldo 

Contas FUMDICAU: Verediana solicita uma reunião da comissão de finanças para 

sentar com o presidente e discutir o saldo das contas do fundicau após as declarações 



de imposto de renda. A conselheira Maria Amélia sugere a data do dia 17/06 para 

acontecimento da reunião. - Conta 200.000-8, saldo de: R$ 984.418,37 (novecentos e 

oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), Conta 

7000-9 saldo de:  R$ 14.692,72 (quatorze mil, seiscentos e noventa e dois reais e 

setenta e dois centavos); Sobre os pontos de inserção: Casa Lar Isabel Aparecida do 

Nascimento – IMAD, a organização realizará a Festa Junina beneficente, com 

parceria dos alunos da UNIUBE, para ajudar as instituições mantidos pelo IMAD. A 

festa acontecerá no dia 29/06 às 19:00, na Unidade de Atenção ao Idoso – UAI, 

localizado na Av. Lepoldiono de Oliveira. - Escola Dulce de Oliveira: A diretora da 

Escola Dulce de Oliveira, Débora, faz a divulgação do Projeto Fala Libras e explica a 

necessidade de se estender o projeto devido à especificidade do público atendido 

(crianças surdas) e a exigência de um maior tempo para adesão. A diretora também 

apresentou fotos das atividades e lanches oferecidos durante o projeto e do momento 

de finalização do mesmo, que aconteceu no teatro SESI Minas. Refere que o teatro 

esteve lotado com a presença de muitos alunos de diversas escolas. Débora diz aceitar 

convite para apresentações, durante todo o ano, perante solicitação das instituições. 

Relata ter uma meta para cumprir de pelo menos 5% da população de Uberaba 

capacitada para conversar o básico com os deficientes auditivos. Divulga que está 

acontecendo na Escola Dulce de Oliveira um curso básico de Libras, totalmente sem 

custo, uma vez por semana por aproximadamente 6 meses. O presidente da 

Associação Mantenedora Dulce, Sr. Irizon, relata a força que a cidade de Uberaba 

tem em relação ao terceiro setor e relata estar com a equipe pronta e disponível para 

apresentar o espetáculo quantas vezes for necessário. Refere ter conseguido uma 

parceria com a UNIUBE, para fazer um curso à distância (na modalidade EAD), para 

complementar a meta de 5% exposta pela diretora Débora. O mesmo realiza um 

pedido para que o COMDICAU entre em contato com a SEDS solicitando o relatório 

de cumprimento de objeto, pois quando os conselheiros realizaram a visita à 

instituição os mesmos não deixaram o relatório devido à falta de algumas notas 

fiscais. A secretaria-executiva do COMDICAU explica que entrará em contato com 

as conselheiras para que as mesmas voltem à escola e levem o cumprimento de objeto. 



O Sr. Irizon relata uma doação recebida da Austrália e que fará uso da mesma para 

realizar a troca de alguns computadores por outros mais modernos, para favorecer a 

formação de informática e prepara-los para o mercado de trabalho. Expressa o desejo 

de receber a próxima Roda de Conversa em sua instituição. Nada mais a ser tratado, o 

Vice-Presidente Márcio Elisio agradece a todos os presentes e encerra a plenária às 

15:45,  essa ata foi redigida por mim Dagma Wanderléia Costa –  Primeira Secretária do 

COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Karine Ferreira Facuri, 

Mario Vilmair Silvestre Pereira Junior, Dagma Wanderleia Costa , Claudia Cristina da Silva, 

Jacqueline Roméria, Rosangela Helena Santa Crosara, Monica Prata dos Santos, Ana 

Cristina de Paula e Silva,  Mariana Lacerda da Silva, Maria Amélia Pansane Seabra, 

Laudeth Alves dos Reis, Marcio Elisio de Oliveira , Marta de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 


