ATA DA REUNIÃO DE SOLENIDADE DE POSSE – 10/01/2019
Aos dez dias do mês de janeiro de 2019, às 14h15min, 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 10/01/2019 a 09/01/2021 bem como discussão da seguinte Pauta: 1-Abertura; 2Posse dos Conselheiros, Biênio 10/01/2019 a 09/01/2021; 3-Eleição da Diretoria do
COMDICAU - Biênio 10/01/2019 a 09/01/2021; 4 - Encerramento. A reunião foi aberta às
14:15, com a composição da mesa pelo Secretário de Desenvolvimento Social Sr. Marco
Túlio Azevedo Cury, representante da Câmara Municipal Vereador Agnaldo e a atual
Presidente do COMDICAU Jacilane de Barros Ribeiro. A Presidente do COMDICAU
Jacilane de Barros Ribeiro 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. Agradece ainda os
conselheiros dessa gestão 2017/2019 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 2019/2021 possam dar continuidade a
essas atividades. O representante da Câmara Municipal Vereador Agnaldo Silva
agradece a todos e deseja uma gestão eficiente e consciente com presença deliberativa.
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. Expõe
da importância da participação dos conselheiros, principalmente a questão do quórum, a
proteção à criança e ao adolescente é uma responsabilidade de todos, não só na
questão financeira, mas nas ações de prevenção e defesa da causa. Expõe ainda que
como em todas as gestões anteriores essa nova gestão poderá contar sempre com o
apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Exmo. Sr. Prefeito Paulo Piau.
Parabeniza os conselheiros da atual gestão na pessoa da Presidente pelo trabalho que
desenvolveram durante o biênio 2017/2019. Em nome do Exmo. Sr. Prefeito coloca-se a
disposição deste conselho para que juntos trabalhem em favor da criança e do
adolescente. Dando continuidade é solicitado que os novos conselheiros da gestão
10/01/2019 a 09/01/2021 se manifestem ao ouvir seu nome. Após todos se
apresentarem, o senhor Marco Tulio Cury declara empossado os novos Conselheiros do
Biênio 10/01/2019 a 09/01/2021. Dando seguimento a Senhora Jacilane 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 para secretário. Após reunirem apresentaram para presidente e
secretário os conselheiros Marco Túlio Azevedo Cury e Dagma Wanderléia Costa como
representante governamental e Márcio Elisio de Oliveira e Laudeth Alves dos Reis
representante não governamental. Jacilane explica que o conselho fez todos os esforços
possíveis para comporem os segmentos da sociedade civil, é preciso repensar muitas
coisas e uma delas é a participação das entidades no COMDICAU, mas infelizmente não
foi possível, ficando para essa gestão 2019/2021 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: Presidente
Marco Túlio Avezedo Cury – representante governamental, Vice-Presidente a Márcio
Elisio de Oliveira, representante não governamental, 1ª Secretária Dagma Wanderléia
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Costa e 2ª Secretária Laudeth Alves dos Reis. O Presidente do COMDICAU Sra. Marco
Túlio Azevedo Cury, 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. É informado pela secretária
executiva que a próxima reunião do COMDICAU será dia 06/02/2019 às 14h, na Casa
dos Conselhos e encaminhará via e-mail a Lei de Criação e o Regimento a todos os
conselheiros do COMDICAU. O Presidente encerra agradecendo mais uma vez a
presença de todos e ao Vereador Agnaldo Silva. Nada mais havendo a ser tratada 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: Onildo Barbosa, Mariana Lacerda da Silva, Irenildes Dias
Guimarães, Marco Antônio de Azevedo Cury, Maria Amelia Pansane Seabra, Laudeth
Alves dos Reis, Viviane de Oliveira Marques, Amélia Maria Rezende Naves, Marcio Elisio
de Oliveira, Juliana Maria Lanzarini, Renato Delfino de Jesus, Marta de Oliveira, Leticia
Costa Rangel Teixeira, Adriana Alves Carvalho Mendonça, Karine Ferreira Facuri,
Daniela Alves de Oliveira, Elaine Leticia Silva Sene, Eclair Gonçalves Gomes, Dama
Wanderléia Costa, Marcela Sabino de Castro, Marco Túlio Azevedo Cury, Claudia
Cristina da Silva, Phablo Fernando Paula Lemes, Valquiria Alves Mariano, Lucia França
de Almeida, Jacqueline Roméria, Gustavo Mori Ferreira, Julia Graziela Fernandes
Ferreira, Monica Prata dos Santos, Nathalia de Carvalho Bisinoto, Evaldo Fachinelli dos
Reis.
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