
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDICAU 

 

Ata nº: 009 – Biênio 2019-2021: Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove 

às 14:16 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- Eleição da Segunda Secretaria do COMDICAU; 3- Leitura 

da Ata Anterior, - 4 - Apresentação e Apreciação dos Pedidos de Renovação de Registro: 

Escola Dulce de Oliveira, Legião da Boa Vontade, ADEFU, Projeto dos Meninos – Curso, 

Rede Cidadã; 5  – Apresentação e Apreciação de Proposta de Capacitação: Conselheira 

Irenildes; 6 – Edital FUMDICAU/2019 -  Formar comissão para visita técnica; 7 – Informes: 

Apresentação dos pedidos de renovação de registro: ABRACE, E-mail renuncia Laudethe 

Alves dos Reis, Eleição Não Governamental segmentos faltantes, Eleição Conselho 

Tutelar, Saldo das contas do FUMDICAU, Guarda Mirim de Frutal, 8 – Encerramento. O 

Presidente Marco Túlio Azevedo Cury, dá início à plenária dando as boas vindas aos 

conselheiros presentes, e informa que Laudeth solicitou renuncia, sendo assim necessário 

eleger novamente a segunda secretária do COMDICAU: Reuniram os conselheiros 

titulares não governamentais para eleição da segunda secretária do conselho, após a 

reunião foi eleita a conselheira Irenildes, como segunda secretária do COMDICAU. Item 3: 

Leitura das Atas Anteriores: A conselheira Cláudia realiza a leitura da ata anterior, 

sendo a mesma aprovada pelos conselheiros presentes. Seguindo com a Pauta: 4 - 

Apresentação e Apreciação dos Pedidos de Renovação de Registro: Escola Dulce 

de Oliveira: A conselheira Eclair realiza a leitura do relatório, referente à visita realizada 

por ela, e expõe que a instituição funciona desde de 1977, descreve o espaço físico da 

escola, que atende 150 alunos surdos, sendo o objetivo principal da instituição a 

socialização e a integração das pessoas com deficiência auditiva com a comunidade e 

com o mercado de trabalho. Refere ser favorável à renovação do registro expondo a 

importância da Escola Dulce de Oliveira para acidade de Uberaba, após foi aprovada 

pelos conselheiros presentes a renovação de registro da Escola Dulce de Oliveira; Legião 

da Boa Vontade: Os conselheiros Terêncio e Fátima realizam a leitura do relatório 

realizado por eles e descrevem as boas condições físicas da instituição, assimcomo as 

ações realizadas por ela. A mesma atende o seguimento infanto-juvenil (6 - 15 anos) em 

uma média de 150 crianças. Trabalha com programas como Educação Inclusiva e Social, 

Integração Familiar e Valorização da Fé Ecumênica. Relata que a instituição realiza 

eventos voluntários durante o ano e que recentemente passou por reforma estando com 

uma estrutura física funcional. Referem serem favoráveis à renovação da Legião, devido 

às ações e projetos sociais que ela desenvolve. A representante do instituto complementa 

as informações explicando o quadro clínico de funcionários presentes na instituição.  

ADEFU: A conselheira, responsável pela visita, refere que a instituição atende em média 

190 crianças de 6 meses à 16 anos. Com ações de esporte, arte, música, lazer, 

fisioterapia e natação com um corpo de profissionais eficientes. Destaca a organização da 

documentação da escola e refere o trabalho disciplinar realizado pela mesma. A 

conselheira faz uma observação em relação ao banho, que acontece no banheiro 

feminino, porém ressalva que isso não altera a funcionalidade da instituição nem o 



trabalho realizado por ela há 30 anos. A representante da ADEFU complementa a fala da 

conselheira e refere estar adequando essa questão dos banheiros, assim como já 

adequou a fiação da instituição. Foi aprovado pelo presente a renovação de registro da 

ADEFU e da Legião da Boa Vontade. Projeto dos Meninos: A conselheira Eclair realiza 

leitura do relatório realizado por ela, após visita ao instituto e refere que o mesmo atende 

crianças de 6 à 14 anos e jovens de 14 à 24 anos. Prioriza o atendimento sócio educativo 

e oportuniza o ingresso do adolescente no primeiro emprego, pelo Projeto Jovem 

Aprendiz, com todos os benefícios legais para os mesmos. Relata a importância de nós 

conselheiros não atestarmos a condição de segurança do ambiente, deixando esse item 

para o setor competente. Descreve também o método de ensino, não regular, utilizado 

pela escola e a contribuição desse método para o desenvolvimento dos alunos. Foi 

aprovado por unanimidade a renovação de inscrição do Curso Administrativo executado 

pelo Projeto dos Meninos. Rede Cidadã: A conselheira Maria Amélia realiza a leitura do 

relatório realizado por ela e pela conselheira Irenildes. A mesma refere que a instituição 

atende 100 adolescentes com idade entre 14 e 21 anos. Os jovens devem estar 

estudando ou ter concluído o ensino médio, para que possam entrar nesse processo de 

formação e encaminhamento para o mercado de trabalho. Após a inserção do jovem na 

empresa o mesmo continua sendo monitorado pela instituição, após foi aprovado a 

renovação de registro da Rede Cidadã. Antes de passar para o próximo item da pauta o 

presidente do conselho sugere um roteiro de visita para quando os conselheiros forem 

visitarem as instituições para inscrição ou renovação de registro para facilitar/nortear o 

relatório durante a visita. Os conselheiros concordam com o apontamento e aderem à 

sugestão. Item 5 - Apresentação e Apreciação da proposta de Capacitação – 

Conselheira Irenildes: Curso de Capacitação para Apadrinhamento Afetivo para 

Crianças e Adolescentes com Remotas Chances de Adoção. Público Alvo: Profissionais 

da Rede Sócioassistencial,que trabalham com o Sistema de Garantia de Direitos das 

Crianças e Adolescentes (Conselheiros do COMDICAU, Conselheiros Tutelares, 

Funcionários dos Abrigos e Casas de Proteção), para oportunizar a capacitação de 40 

profissionais, com emissão de certificado. Recursos necessários: R$9.725,00 com gastos 

que compreendem passagem, hospedagem, pró-labore do palestrante (Alice Bitencurt), 

coffe break e material gráfico, foi sugerido encaminhar para os conselheiros, via e-mail, o 

Projeto e o currículo da palestrante. Após algumas discussões a respeito do tema, a 

capacitação é aprovada pelos conselheiros. 6 - Edital FUMDICAU/ 2019 (formar 

comissão para visita técnica/prazo). A secretária executiva do comdicau, Verediana, 

fala sobre a prorrogação do edital, em 30 dias, que encerrará em 09/10/2019, e do início 

do prazo para realização das visitas, que já podem ser iniciadas. A Secretaria de 

Desenvolvimento Social enquanto gestora disponibilização o carro para realização das 

mesmas, ficando compostas as seguintes comissões: Mariana e Amélia Maria; Irenildes e 

Eclair; Júlia e Viviane; Fátima e Terêncio e Dagma e Márcio.  O prazo para realização das 

visitas é de 15 dias. Informes:  Apresentação do pedido de renovação de registro: 

ABRACE: A visita será realizada pela conselheira Irenildes. - Email renúncia Laudeth 

Alves dos Reis: Verediana relata que a ex-segunda secretária do COMDICAU enviou um 

email referindo seu desligamento do conselho, por motivos pessoais. - Eleição não 

governamental segmentos faltantes: É pontuado sobre a necessidade de recompor 

segmentos da sociedade civil do COMDICAU, ficando a comissão formada por: pelos 

conselheiros Cláudia, Valquíria, Marta, Márcio e pela secretária executiva Verediana. 



Eleição Conselho Tutelar: O presidente ressalta a importância da participação de todos, 

no processo eleitoral para conselheiros tutelares que acontecerá no dia 06/10/2019, 

Colégio Dr. José Ferreira. Saldo Contas FUNDICAU: Conta 7000-9 é de R$14.889,10 

(quatorze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos)  Conta 200.000-8 

R$1.305.909,97 (um milhão, trezentos e cinco mil e novecentos e nove reais e noventa e 

sete centavos. Guarda Mirim de Frutal: A documentação foi analisada pela comissão 

responsável e verificado a falta de algumas documentações, os responsável pela 

instituição ficou de enviar os documentos faltantes. Nada mais a ser tratado, o Presidente 

Marco Túlio Cury agradece a todos os presentes e encerra a plenária às 16:18, essa ata 

foi redigida por mim Dagma Wanderléia Costa – Conselheira e 1ª secretária do 

COMDICAU e será lida e aprovada pelos conselheiros presentes: Mariana Lacerda da 

Silva, Irenildes Dias Guimarães, Marco Antônio de Azevedo Cury, Viviane de Oliveira 

Marques, Amélia Maria Rezende Naves, Márcio Elisio de Oliveira, Marta de Oliveira, 

Sidnei Terencio, Mario Vilmair Silvestre Pereira Junior, Elaine Letícia Silva Sene, Dagma 

Wanderléia Costa, Marco Túlio Azevedo Cury, Claudia Cristina da Silva, Phablo Fernando 

Paula Lemes, Maria de Fátima Vieira, Julia Graziela Fernandes Ferreira, Monica Prata 

dos Santos, Dione Glaucia Fontgande, Nathalia de Carvalho Bisinoto.  

 


