FUNDAÇÃO MAÇÔNICA MANOEL DOS SANTOS
Construindo uma sociedade livre, justa e solidária.

A Fundação Maçônica Manoel dos Santos tem sede na Rua Norita, 222, no bairro Dona
Zulmira Uberlândia/MG. Instituída pela Loja Maçônica Acácia do Triângulo, ela é composta
por maçons que abrange as lojas de Uberlândia e região do Triângulo Mineiro. É uma entidade
com reconhecimento de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, portadora do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS.
A entidade nasceu em 27 de março de 1981 com o objetivo de dar assistência a mães
trabalhadoras do bairro Dona Zulmira, uma vez que na região não havia creche municipal.
Assim, com esforço dos sócios, várias atividades (galinhadas, churrascos, festas filantrópicas e
bingos) foram realizadas para a aquisição do terreno e construção de um galpão para abrigar as
crianças ali matriculadas.
Também em 1981 nascia a Creche Tia Lia que, no ano de 2010, atendendo à Lei de
Diretrizes e Bases da Educação se transformou em Centro de Educação Infantil “Tia Lia”
atendendo crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo 2.360 crianças atendidas até 12/2016.
Na sequencia foi inaugurado o Ginásio Poliesportivo “Antônio Fernandes de Oliveira”.
No ano 1994 firmou parceria com a prefeitura para administrar três Unidades de
Atendimento Integrado (UAI’s) Luizote, Planalto e Pampulha. Em 98 começou a administrar a
UAI Tibery e UAI Roosevelt. Depois, as UAI’s Martins e Morumbi.
Criou se o programa “Reabilitar” também em 1994, trata-se de um programa de apoio à
reabilitação física através de empréstimos de: cadeiras de roda e banho, muletas, bengalas,
andadores, camas e macas hospitalares e suporte de soro a pessoas que estejam em processo de
recuperação da saúde, atendendo uma média de 1.000 usuários ao ano.
Neste ínterim, criou e desenvolveu o projeto “Juizado de Conciliação” em 2003 onde,
pessoas da comunidade poderiam resolver questões judiciais. Uma parceria com o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.
Hoje tem um dos mais importantes programas de iniciação ao trabalho para a juventude,
o “Programa Aprendiz Empreendedor”, foi criado no ano 2007 e possui a finalidade de aplicar a
Lei de Aprendizagem nº 10.097/2000; atendendo as empresas nas cidades de Uberlândia
atualmente com 780 aprendizes e Araguari com 80 aprendizes.
Tem como objetivo proporcionar aos jovens acesso à educação, profissionalização e
primeiro emprego. Promover também o exercício de sua cidadania por meio de uma formação
pautada em valores que contribuirão com um futuro digno de jovens refletindo atitudes
adequadas na família, no trabalho e na sociedade.
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Através do Programa Aprendiz Empreendedor a FMMS trabalha para a inclusão das
pessoas com deficiência e, neste sentido, o programa tem como meta sua qualificação enquanto
aprendiz, visando posteriormente o cumprimento da lei de cotas nº 8.213/91 com profissionais
devidamente qualificados.
Também criou no bairro Shopping Park o Centro de Educação Infantil “Irmã Odélcia
Leão Carneiro” inaugurada em 19/08/2009 para atender crianças de 0 a 5 anos de idade daquela
região da cidade sendo 690 crianças atendidas até 12/2016.
A FMMS é proprietária do antigo Hospital das Acácias, hoje cedido em comodato por
10 anos para ao Instituto Joslin (entidade que cuida das crianças com Diabetes).
Outros projetos que realizou, mas com o passar do tempo foram desativados: Telecurso
2000 (juntamente com a Aparu e projeto Estação Vida); Faculdade Maçônica do Triângulo,
Rádio e TV Colunas do Triângulo.
Possui ainda amplo Salão de Convenções, Recanto da Fraternidade, Templo
Maçônico e amplo Centro Administrativo.
A Fundação Maçônica Manoel dos Santos com o objetivo de auxílio à comunidade tem
objetivos sociais bem definidos que é ser caráter comunitário, educativo e filantrópico, que
busca promover o desenvolvimento e o progresso espiritual, moral e material do ser humano,
procurando construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Ex-presidentes da Fundação Maçônica Manoel dos Santos
Presidente de Honra: Sebastião Buiatti
1º Presidente: Antônio Fernandes de Oliveira (1981-1983)
2º Presidente: Joaquim Teodoro de Paula (1983-1985)
3º Presidente: Humberto de Campos Pinheiro (1985-1986)
4º Presidente: Edson de Souza Monteiro (1986-1989)
5º Presidente: Mauro Belório (1989-1991)
6º Presidente: Hermilon Miranda Mota (1991)
7º Presidente: Carlos Augusto R. Franco (1991-1993)
8º Presidente: Vorcelion Cabral de Melo (1993-1997)
9º Presidente: Mauro de Souza (1997-2002)
10º Presidente: Antônio Carlos de Oliveira (2003-2004)
11º Presidente: Mauro de Souza (2005-2007)
12º Presidente: Luismar Alves de Oliveira (2008-2010)
13º Presidente: Hermilon Miranda Mota (2011-2013)
14º Presidente: Mauro de Souza (2014-2016)
15º Presidente: Williams José Alves (2017-)
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