
 

a) Fernanda Moreira Araujo – Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social; 
b) Rochelle Guitierrez Bazaga –  Bacharel em Direito - Representante da Chefia Gabinete 
 
II - Conselheiros da Sociedade Civil 
a) Jacilane de Barro Ribeiro – Assistente Social / Representante dos trabalhadores da área; 
b) Gloria Beatriz Souza e Santos – Professora/Representante da Comissão de Direitos Humanos; 
c) Débora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis – Pedagoga/ Representante de Entidades de Atendimento à Criança e Adolescente-Área de Saúde; 
d) Shirley Pereira Dias – Assistente Social/ Representantes Entidades Atendimento à Criança e Adolescente com Deficiência; 
 
III – Adolescentes representantes de instituições: 
a)Laura Maria Cruz da Silva – Grêmio Estudantil da Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar – Castelo Branco; 
b)Nathan Henrique Oliveira Sabino – Monitor Parlamento Jovem 
 
lV – Representantes de outras instituições, assim descritas: 
a) Secretaria de Desenvolvimento Social  
a.Michelle Carvalho Santos, Assistente Social/Vice Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social / Gerente do CREAS – Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social; 
b) Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Assistente Social - Verediana Pereira de Freitas; 
 
Parágrafo único: Para atender às necessidades e demandas da realização do evento, poderão ser incorporados na Comissão Organizadora da IX 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, novos colaboradores. 
 
Art. 5º- Esta Resolução retroage a data de 07/02/2018. 
 
Uberaba, 07 de fevereiro de 2018 

 
Jacilane de Barros Ribeiro 
Presidente do COMDICAU 

Gestão 10/01/2017 a 09/01/2019 
 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  

ATA 

 
ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE UBERABA 

  
No dia 13 de julho de 2018, às 10:30 h, reuniram-se na sala de reuniões do Gabinete do Senhor Prefeito - R1 os integrantes do Conselho Gestor de 
Parcerias Público-Privadas do Município de Uberaba.Presentes os conselheiros Paulo Eduardo Salge, Wellington Fontes, Fernando Carlos Hueb de 
Menezes, José Renato Gomes, Nagib Galdino Facury, Ângela Martins Dib Resende, Glauber Faquineli Fernandes e Marlus Sérgio Borges Salomão, sob a 
presidência do senhor Prefeito Paulo Piau Nogueira. Os conselheiros se reuniram com o objetivo de analisar e deliberar sobre: 1) Abertura do Processo 
Licitatório da PPP de Iluminação Pública.O Presidente do Conselho Prefeito Paulo Piau abre os trabalhos fazendo breve relato das fases anteriores do 
processo, passando a palavra ao conselheiro Glauber Faquineli que fez uma exposição sobre os aspectos principais do Edital e sobre o processo como um 
todo e sua finalidade e objetivo. Aberta a palavra aos demais, o Conselheiro Marlus destaca a questão dos valores que estão sendo ofertados como 
referência, ocasião em que o Conselheiro Fernando relembra que os valores estão subsidiados por orçamentos atuais e que o processo foi bastante 
discutido com a equipe técnica da PMU, inclusive comparado com outros certames do mesmo objetivo principalmente de Belo Horizonte, acrescentado que 
estes números receberam o aval do TCE; O conselheiro Wellington Fonte destaca que todo o processo será suportado pela COSIP, lembrando que deve ser 
desenvolvido um estudo específico para possível utilização de valores considerados como “sobra” em função da economia proposta pelo projeto bem como 
do efetivo desconto de preços a serem apresentados pelos concorrentes; O conselheiro Nagib pontua algumas questões do edital solicitando adequações 
por exemplo em relação à exigência de percentual de PL para os participantes, solicita melhor redação no sentido de deixar claro que deve se referir ao valor 
proposto pela PMU como preço base, sugere também a análise de possibilidade de inserir futuramente no escopo a instalação de fibra óptica no município; 
O conselheiro Paulo Salge sugere, por ser um processo complexo, antes da publicação, proceder explicação do processo junto ao MP, sugere também 
melhoria no texto do objeto licitado no sentido de deixar mais claro que o processo engloba “todo” o parque luminotécnico do município incluindo fora do 
perímetro urbano; O conselheiro Glauber destaca a importância de se criar uma estrutura específica de acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços objeto deste certame.Após colhida todas as sugestões que foram amplamente debatidas e devidamente esclarecidas, todos os conselheiros 
votaram favoravelmente ao prosseguimento do certame para efetivação do projeto.Em seguida, o Presidente Paulo Piau Nogueira deu por encerrada a 
reunião e, nada mais havendo a relatar, eu, Glauber Faquineli Fernandes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 
demais presentes ______________. 
 

Paulo Piau Nogueira 
 

Wellington Fontes Fernando Carlos Hueb de Menezes 

Glauber Faquineli Fernandes José Renato Gomes 

Paulo Eduardo Salge Nagib Galdino Facury 

Ângela Martins Dib Resende Marlus Sérgio Borges Salomão 

 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 

ATAS 

 
        ATA DE REUNIÃO 

 
Ata da 37ª Reunião do Conselho de Planejamento e Gestão Urbana – Sessão Ordinária 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2018, às 09:34 horas, na sede do Instituto de Engenharia do Triângulo Mineiro (IEATM), situado na Av. 
Leopoldino de Oliveira, n.º 1020,  reuniram-se os membros do Conselho de Planejamento e Gestão Urbana, nomeados através dos Decretos n.ºs 3804/2015, 
4904/2015, 5136/2015, 5959/2016, 6202/2016, 0197/2017, 721/2017, 738/2017 e 1300/2017, conforme lista de presença anexa, visando discutir a seguinte 
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