
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMDICAU 

 

Ata nº: 013 – Biênio 2019-2021: Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e 

dezenove às 14:30 no anfiteatro da Casa dos Conselhos, à Rua Artur Machado, nesta 

cidade de Uberaba, Minas Gerais, reuniram-se os conselheiros para plenária ordinária 

com a seguinte pauta: 1 – Abertura: O presidente do COMDICAU, Marco Túlio Azevedo 

Cury, realiza a abertura da plenária, Extraordinária, de Dezembro dando as boas vindas 

aos conselheiros presentes. 2- Apresentação e Apreciação da Manifestação de 

Doação de Recursos de Destinação de Impostos de Renda para o FUNDICAU. O 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba, 

Marco Túlio Azevedo Cury, explica o novo sistema de doação de recursos de destinação 

de imposto de renda, quando esses são destinados para uma instituição específica. 

Ressalta que nesta modalidade 20% do valor doado vai para o FUMDICAU e o restante 

para a instituição que recebeu a doação. Isabel informa das destinações diretas 

realizadas para a OASIS, através de pessoas físicas. Reforça que o valor destinado à 

instituição foi de 80% do valor recebido e que o restante (20%), segui para o FUMDICAU. 

O Valor total doado para a OASIS foi de R$ 264.056,00. Os conselheiros presentes 

aprovam o sistema de doação direta (específica para uma empresa), com 11 votos à favor 

versus 02 votos de abstenção, ficando aprovado o novo sistema de doação de recursos 

de destinação de imposto de renda para o FUMDICAU. 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: Augusta Maira Alves 

Carlos, Viviane de Oliveira Marques, Amélia Maria Rezende Naves, Renato Delfino de 

Jesus, Marta de Oliveira, Sidney Terencio da Silva,Mario Vilmair Silvestre Pereira Junior, 

Eclair Gonçalves Gomes, Dagma Wanderleia Costa, Marco Tulio Azevedo Cury, Maria de 

Fatima Vieira, Glaucia Santos, Monica Prata dos Santos. 


