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25/03/2021 
REUNIÃO DE POSSE DA NOVA GESTÃO BIÊNIO 2021/2023 DO CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
No dia 25 de março de 2021, via plataforma ZOOM, às 9h deu início à reunião de posse dos 

Conselheiros Titulares e Suplentes que irão cumprir a gestão 2021-2013, também nesta 

acontece a eleição da Mesa Diretora. A Secretária do CMDCA que conduz a solenidade  inicia 

cumprimentando-os  com um bom dia e apresenta os membros da Comissão Eleitoral que 

foram os responsáveis pelo processo, sendo eles: Sra. Daniela Nogueira de Carvalho, Sra. 

Regina Aparecida Ferreira da Silva Fili, Sra. Elizabete Rosa dos Santos Silva e Sr. Robson André 

Silva. Também foi apresentado os convidados desta reunião:  Sra. Natália Moura Fernandes 

como representante do Conselho Tutelar, o Sr. Hamilton Barbosa Presidente da Casa dos 

Conselhos e a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social a Sra. Hevelyn Barbujiani 

Sígolo Fonseca, que será responsável por formalizar este ato solene. A Sra. Daniele solicitou a  

apresentação dos participantes desta reunião e a listagem completa segue anexa nesta ata. 

Dando continuidade a secretária Daniele passa a palavra para o Presidente da Casa dos 

Conselhos, Sr. Hamilton Barbosa, para que  faça um breve discurso aos novos membros, ele 

cumprimenta a todos e salienta a grande importância e responsabilidade de ser um 

conselheiro do CMDCA. Através desse trabalho,  é possível enxergar um potencial futuro de 

nossa cidade e país. Diante disto, deseja  boas vindas, uma excelente gestão, e que possam 

trabalhar em união, pois não são tempos fáceis, por estarmos no período pandêmico em que 

vivemos. Ressalta a  importância do Conselho desde o seu início, e que todos possam conhecer 

este trabalho através do bom desempenho do colegiado. Finaliza, dizendo  que a Casa dos 

Conselhos  estará sempre de portas abertas no que for preciso. a Sra.  Daniele agradece a 

participação e passa a palavra para a Secretária de Assistência, a  Sra. Hevelyn  cumprimenta a 

todos, agradece o convite e dá as boas vindas aos novos membros. Faz um adentro sobre  a 

dedicação do trabalho exercido, de forma voluntária e este  contribui grandemente para o 

munícipio, toda a dedicação e esforços de atuar contra as dificuldades, buscando as melhores 

alternativas para resolver os problemas, e ressalta como a cidade é bem representada nesse 

seguimento.  Deseja uma gestão abençoada, que as todas as ações necessárias sejam 

conduzidas com sabedoria. Diante disto, a mesma declara empossados os Conselheiros 

Titulares e Suplentes que deverão cumprir a gestão 2021/2023. A portaria de nomeação será 

exposta e posteriormente encaminhada aos e-mails dos Conselheiros, também se dará devida 

divulgação. Seguindo com a reunião, a Sra. Daniele expõe sobre a formalização da Mesa  

Diretora do CMDCA, explica que para ser candidato(a) a  Presidente e Vice-Presidente os 

pretendentes deverão ser representantes da Sociedade Civil. A mesma pergunta: dentro 

destas representações supracitadas, quem tem interesse em ser Presidente do CMDCA?  O Sr. 

Erick e a Sra.  Iris se disponibilizam. Havendo mais de um candidato, os mesmos podem 

realizar um breve discurso ressaltando o porquê do interesse em ser Presidente, com o 

objetivo de conquistar os votos do colegiado. Inicia-se pelo Sr. Erick, que  relembra sua 

primeira participação no conselho, ressalta que  na gestão anterior  teve o desejo de se colocar 

a disposição para ser presidente, no entanto não tinha experiência, porém, durante esse 

período,  acompanhou o trabalho dos envolvidos e percebeu  a oportunidade de se candidatar 

a vaga, para contribuir ainda mais com seu trabalho. A Sra. Iris expôs o desejo de se candidatar 
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novamente, pois a mesma exercia a presidência nessa gestão que encerra, e ressalta,  que é 

algo que por um  tempo é  envolvida e contribui  no alcance dos objetivos deste conselho, 

ressaltando que o presidente não deve caminhar sozinho, e sim com o auxílio dos conselheiros 

ao seu lado para a garantia dos direitos que a população e seus filhos merecem. A Secretária 

do CMDCA esclarece que será feita a votação aberta, e votam os Conselheiros Titulares, na 

falta deste , votam os suplentes presentes.  Desta forma, seguindo a nomeação da portaria, 

deu-se inicio na votação. Ao concluir a contagem dos votos percebeu-se o empate, a Sra.  Iris 

recebeu 6 votos o mesmo número do Sr. Erick. Diante disto, foi observado que não estava 

previsto o critério de desempate no edital e nem nas legislações correlacionadas, como Lei 

Municipal, Regimento Interno entre outras. A Sra. Daniele pergunta se teriam sugestões para 

estabelecer o critério de desempate. No momento, não houve nenhuma manifestação. A Sra. 

Daniele pede desculpas pelo ocorrido, e pergunta ao Sr. Hamilton se teria algum 

posicionamento, considerando a experiência de muitos anos ativo nos conselhos. O mesmo, 

reforça que esta situação deveria estar prevista, porém considera que a Secretária de 

Assistência poderia dar o voto de minerva.  A Sra. Hevelyn explana  que em seu entendimento 

o voto deveria ser de pessoas com maior participação dentro do Conselho. Expressa que tem 

muita  consideração a todos que são envolvidos diretamente com  colegiado, ressalta  o 

esforço e complementa que sua participação é no âmbito  administrativo.  O Sr. Erick pede a 

palavra e salienta que a Presidência sendo exercida por ele ou pela Sra. Iris será de grande 

valia para o colegiado, sendo assim, se retira como candidato a Presidente. A Sra. Iris agradece 

toda a confiança dos votos recebidos e reconhece este ato e os  encorajam a caminharem mais 

uma vez  unidos. A Sra. Daniele  formaliza o momento declarando a Sra. Iris Rodrigues como 

Presidente e  sugere que não havendo mais intenções de candidatos a vice presidência, o  Sr. 

Erick poderia assumir essa função. Sem objeções, todos os presentes aceitam.  Prosseguindo 

com a composição da Mesa Diretora, ficam dois cargos de secretários (as) a serem 

preenchidos. A Sra. Regina Fili e Sra. Daniela Nogueira se dispõem as vagas. Finalizando a 

reunião, a secretária do CMDCA Sra. Daniele pede desculpas mais  uma vez pelo ocorrido, e  

expressa como é importante aos que se interessaram em assumir a presidência, são exemplos 

de pessoas comprometidas dispostas a contribuírem com a causa. Se coloca a disposição de 

todos ao que precisarem, agradece a participação, passando a palavra para a Sra. Hevelyn, que 

complementa agradecendo toda a Mesa e explana sua gratidão por todos que trabalham lado 

a lado, juntos em busca do mesmo objetivo. Encerra desejando prosperidade e bençãos por 

estes próximos dois anos, parabeniza a todos, especialmente a Secretária Sra. Daniele por toda 

sua dedicação e empenho. A Sra. . Iris  conclui sobre a responsabilidade do conselho, agradece 

ao vice pelo gesto e reforça a todos para caminharem sempre juntos, independente do cargo 

em que ocupam. Sem mais a ser tratado, e reunião de posse foi encerrada.   

                                                                   
IRIS RODRIGUES DOS SANTOS                         DANIELE E. N. FERREIRA 

   Presidente do CMDCA                                     Secretária do CMDCA 
Publique-se, inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e arquive-se em 

atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei 

Orgânica Municipal. Em 25/03/2021.                                                                        


