ATA DA REUNIÃO DE CERIMÔNIA DE POSSE – 10/01/2017
Aos dez dias do mês de janeiro de 2017, às 14h20min, no anfiteatro da Casa dos
Conselhos, à Rua Artur Machado, nesta cidade de Uberaba, Minas Gerais, reuniram-se
os conselheiros e convidados para cerimônia de posse dos Conselheiros eleitos para o
Biênio 10/01/2017 a 09/01/2019 bem como discussão da seguinte Pauta: 1-Abertura; 2Posse dos Conselheiros, Biênio 10/01/2017 a 09/01/2019; 3-Eleição da Diretoria do
COMDICAU - Biênio 10/01/2017 a 09/01/2019; 4 – Apresentação e Apreciação do
Calendário de Reunião para o ano de 2017 e item 5 - Encerramento. A reunião foi aberta
às 14:20 pela atual Presidente do COMDICAU Senhora Michelle Carvalho que agradece
a presença de todos em especial o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Senhor Marco Túlio Azevedo Cury neste Ato representando o Exmo. Prefeito de Uberaba
Senhor Paulo Piau. Após os agradecimentos convida para compor a mesa o Secretário
Municipal de Desenvolvimento Social Senhor Marco Túlio Azevedo Cury, a Vice
Presidente Sr. Jacilane de Barros Ribeiro. A Presidente Michelle Carvalho, agradece a
presença dos representantes de instituições e dos conselheiros da gestão 2013/2016.
Explana sobre as experiências e ações desenvolvidas pela gestão em questão, do
comprometimento de todos e acredita que fizeram um bom trabalho, mas ainda há muito
que fazer em prol da política para criança e adolescente e que os conselheiros da gestão
2017/2019 possam dar continuidade a essas atividades. A Presidente ainda expõe que
tem certeza que essa nova gestão poderá contar sempre com o apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e do Exmo. Sr. Prefeito Paulo Piau. Explica que devida a
transição de gestão municipal nem todos os representantes governamentais foram
indicado, mas acredita que até a plenária de fevereiro todos estarão presentes na
reunião. A Vice Presidente Jacilane agradece a confiança de todos da gestão anterior e
parabeniza os novos conselheiros. A palavra é passada para o Secretário de
Desenvolvimento Social Senhor Marco Túlio Cury que agradece a todos pela presença e
justifica a ausência do Exmo. Sr. Prefeito Paulo Piau devido ao fato que o mesmo já tinha
outros compromissos agendados. Parabeniza os conselheiros da atual gestão na pessoa
da Presidente Michelle Carvalho pelo belíssimo trabalho que desenvolveram durante o
triênio 2013/2016. Em nome do Exmo. Sr. Prefeito coloca-se a disposição deste conselho
para que juntos trabalhem em favor da criança e do adolescente, com uma política de
acolhimento e humanização. Será feito um trabalho no sentido de melhorias no que já
existe e implantação do que for necessário. Poderá haver várias contradições durante as
mudanças que forem necessárias realizar, mas acredita que as discussões são
importantes quando há participação de todos. Nesse 4º dias de trabalho as questões
financeiras e recursos humanos da secretaria estão sendo analisados e o trabalho será
em conjunto com todos. Ressalta a importância do trabalho em conjunto Conselho e
Secretaria, e mais uma vez coloca-se à disposição de todos. Após solicita que os novos
conselheiros da gestão 10/01/2017 a 09/01/2019 se manifestem ao ouvir seu nome. Após
todos se apresentarem, o senhor Marco Tulio Cury declara empossado os novos
Conselheiros do Biênio 10/01/2017 a 09/01/2019. Dando seguimento a Senhora Michelle
propõe que os conselheiros governamentais se reúnam separadamente dos conselheiros
da sociedade civil, para que possam discutir entre si e indicarem seus representantes
para compor a nova diretoria do COMDICAU, que deverá ser dois representantes de
cada segmento um para presidente e outro pra secretário. Após reunirem apresentaram
para presidente e secretário os conselheiros Jacielane de Barros Ribeiro e Glória Beatriz
de Souza e Santos como representante não governamental e Euzébia Lima dos Santos e
Dagma Wanderleia Costa representante governamental. Michelle explica que o conselho
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fez todos os esforços possíveis para a realização da eleição dos conselheiros não
governamentais, é preciso repensar muitas coisas e uma delas é a participação das
entidades no COMDICAU. Reforça que foi feito tudo para que todas os segmentos da
sociedade civil fossem efetivado, mas infelizmente não foi possível, ficando para essa
gestão 2017/2019 preencher os segmentos faltantes com uma nova eleição. Após
discussão foi apresentado a plenária, conforme determina a Lei 12.156/2015, a nova
diretoria do COMDICAU composta pelos conselheiros: Jacilane de Barros Ribeiro –
representante da sociedade civil, Vice-Presidente a Euzébia de Lima dos Santos,
representante governamental, 1ª Secretária Gloria Beatriz Souza e Santos e 2ª
Secretária Dagma Wanderléia Costa. A Nova Presidente do COMDICAU Sra. Jacilane de
Barros Ribeiro, mais uma vez parabeniza a todos os ex-conselheiros pelo
comprometimento e adverte da importância do comprometimento dos novos
conselheiros, e que juntos possam realizar um bom trabalho não por obrigação, mas sim
com satisfação. Após dá prosseguimento com a Pauta - item 4 – Apresentação e
Apreciação do Calendário de Reunião para o ano de 2017, explica que as reuniões do
COMDICAU aconteciam na 1º quarta do mês às 14:00 e se todos concordam que neste
ano de 2017 permaneçam a data e horário propostos. Após apresentação foi aprovado
por unanimidade o Calendário de Reunião para o ano de 2017, mantendo as reuniões
ordinárias na primeira quarta do mês, às 14 horas, e se necessário aconteceram reuniões
extraordinárias convocadas antecipadamente. A Secretária Executiva Verediana informa
que encaminhará via e-mail a Lei de Criação, o Regimento e o Cronograma das
Plenárias a todos os conselheiros do COMDICAU. A Presidente Jacilane encerra
agradecendo mais uma vez a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado a
reunião foi encerrada às 15h25min, esta ata foi redigida por mim Verediana Pereira de
Freitas – Secretária Executiva do COMDICAU, e será lida e aprovada por todos os
presentes a reunião: Dagma Wanderleia Costa, Euzébia Lima dos Santos, Maria Cecília
Dhaer, Ernani Neri dos Santos Junior, Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva, Maria
Aparecida Ferreira, Jacilane de Barros Ribeiro, Debora Nunes de Oliveira dos Reis, Maria
Paula Mendes dos Santos C. Carvalho, Shirley Pereira Dias, Cliciana Rodrigues da Silva
e Silva, Adriana de Medeiros Gomes, Gloria Beatriz Souza e Santos, Sidnei Terêncio da
Silva, Angela Rosa Fernandes Duarte.
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