
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

Ata nº: 004 – Biênio 2019-2021: Aos oito dias do mês de maio de 2019 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 da 

Fundação de Ensino Técnico-FETI.;4 - Apresentação e Apreciação dos pedidos de registro: 

GRAUU – Grupo de Apoio e Adoção de Uberaba; 5 - Informes: Pedido de renovação de registro: 

Instituto Agronelli, Instituto Santo Eduardo; Roda de Conversa – 28/05; Processo Eleitoral 

Conselho Tutelar; Programação do Dia de Combate a Violência e Exploração Sexual de Criança e 

Adolescente – 18 de maio; Saldo Contas FUMDICAU. 6 – Encerramento. Justificaram a ausência 

os conselheiros: Onildo Barbosa, Laudeth Alves dos Reis, Adriana Alves Carvalho, Karine Ferreira 

Facuri, Elaine Leticia Silva Sene, Dagma Wanderleia Costa, Marcelo Sabino de Castro, Phablo 

Fernando Paula Lemos, Valquiria Alves Mariano, Monica Prata dos Santos, Julia Graziela 

Fernandes Ferreira. O presidente Marco Túlio Cury inicia a reunião dando as boas vindas a todos 

os presentes e solicita a inserção de um ponto de pauta: Pedido de renovação de registro da Casa 

do Menino, tal inserção foi aprovada pelos conselheiros presentes. Seguindo com a Pauta – Item 

2: Leitura da Ata anteriores:  A secretária executiva Verediana realiza a leitura da Ata do mês de 

abril, sendo a mesma aprovada pelos conselheiros presentes. Item 3- Apresentação e 

Apreciação dos pedidos de renovação de registro da Fundação de Ensino Técnico - FETI,  a 

analise documental e visita técnica foi realizada pelas conselheiras Irenildes e Eclair, a Fundação 

possui 192 empresas parceiras para desenvolvimento de suas ações. Estão matriculados 474 

alunos nos seis cursos ofertados pelo PROBEM, além dos pólos que são ministrados cursos. Está 

cadastrado no Ministério do Trabalho por oferecer cursos profissionalizantes à jovem e posterior 

esses jovens são encaminhamos para empresas como Jovem Aprendiz. A estrutura da sede da 

Fundação é antiga e precisa de alguns reparos nos quais foram feitos e posteriormente 

verificados. Assim as conselheiras são favoráveis a renovação do registro da FETI. Após 

apresentação foi aprovada pelos conselheiros presentes o pedido de renovação da Fundação de 

Ensino Técnico – FETI. Quanto ao pedido de renovação da Casa do Menino, a analise 

documental e visita técnica foram realizados pelas conselheiras Laudeth e Viviane. A casa atende 

atualmente 150 crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 17 anos. Oferecem o serviço de 

orientação e apoio às famílias. São ofertados também cursos profissionalizantes em parceria com 

a FETI, PROBEM, curso de informática, esportes, arte e cultura,etc. As conselheiras são favorável 

ao pedido de renovação. Após explicações foi aprovado com uma abstenção, pelos conselheiros 

presentes o pedido de renovação de inscrição da Casa do Menino. Item 4 – Apresentação e 



apreciação do Pedido de registro: GRAUU – Grupo de Apoio e Adoção em Uberaba. A analise 

técnica e visita in loco foi realizada pela conselheira Juliana e Julia. A representante da 

organização Sra. Viviane, explica que o GRAUU faz capacitação de preparação dos pretendentes 

a adoção desde o ano de 2010 com o apoio da Vara da Infância e Juventude. Realiza atividades 

com adolescentes em espaço cedido, pois não possui um espaço próprio para realização das 

ações. As atividades são desenvolvidas no Lar da Caridade e também nas organizações parceiras 

com os adolescentes atendidos. Atividades de culinárias, artesanato, esportes e escoteiros. Está 

solicitando a inscrição dos Projetos desenvolvidos com as crianças e adolescentes. Após 

apresentação e explicação foi aprovado pelos conselheiros presentes os Projetos Culinária para 

adolescentes, Artesanato, Esportes e Escoteiros desenvolvimento pelo GRAUU. Item 5 – 

Informes: Pedido de renovação de registro: Instituto Agronelli e Instituto Santo Eduardo, a analise 

documental e visita in loco será realizada pelas conselheiras: Juliana, Eclair, Marta e Augusta 

respectivamente. Projeto Roda de conversa que acontece na ultima terça do mês, sendo nesse 

mês de maio será no dia 28/05. Foi sugerido pela conselheira Augusta que a Roda aconteça na 

Casa do Menor Coração de Maria. Processo Eleitoral do conselho tutelar, é informado que o 

processo está em andamento o Edital foi publicado no dia 05 de abril, e as inscrições será no 

período de 29/04 a 24/05 na sede do COMDICAU, das 08:00 às 17:00. Os conselheiros Terêncio 

e Daniel informam que participarão do pleito e deixa aqui registrado o afastamento do 

COMDICAU, enquanto representantes da sociedade civil, durante todo o processo eleitoral. 

Senhor Terencio informa ainda quem o substituirá no COMDICAU será o Elton Souza Alves. Outro 

informe sobre a Programação do Dia de Combate a Violência e Exploração Sexual de Criança e 

Adolescente – 18 de maio, a conselheira Maria Amelia, assistente social da Casa do Menino, 

informa que as atividades alusivas ao 18 de maio iniciaram na data de 07/05/2019 e acontecerão 

até o dia 30/05/2019. Serão várias atividades como palestras sobre o tema, blitz educativas. No 

dia 17/05 será realizada uma passeata com os adolescentes, organizações da sociedade civil e 

órgãos públicos e terá a com culminância na Câmara Municipal de Uberaba com entrega de 

certificado as organizações que durante o período de 18/05/2018 até 18/05/2019 desenvolverão 

ações referente ao tema. Último informe sobre o Saldo das Contas do FUMDICAU: 7.009 

14.767,03 (quatorze mil, setecentos e sessenta e sete reais e três centavos) e 200.000-8 – 

980.847,10 (novecentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos) . Nada 

mais a ser tratado, o Presidente Marco Tulio Cury agradece a todos os presentes e encerra a 

plenária às 15:40,  essa ata foi redigida por mim Verediana Pereira de Freitas –  Secretária 

Executiva do COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Mario Vilmair 

Silvestre Pereira Junior, Eclair Gonçalves Gomes, Marco Túlio Azevedo Cury, Lucia França de 

Almeida, Maria de Fátima Vieira, Jacqueline Roméria, Gláucia Santos, Nathalia de Carvalho 

Bisinoto, Evaldo Fachinelli dos Reis, Mariana Lacerda da Silva, Irenildes Dias Guimarães,  Maria 

Amelia Pansane Seabra, Augusta Maria Alves Carlos, Viviane de Oliveira Marques, Amélia Maria 



Rezende Naves, Marcio Elisio de Oliveira , Marta de Oliveira, Sidnei Terencio da Silva, Daniel 

Jorge de Oliveira, Juliana Maria Lanzarini e Letícia Costa Range Teixeira.  

 

 


