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Ata de Reunião Ordinária do Pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 1 

do Adolescente de Caruaru-PE 2 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na sede do 3 

ICIA Caruaru, reuniu-se os/as conselheiros/as de direito a presidente Verônica Alves 4 

(COMVIVA), o vice-presidente Mario Disnard (Secretaria de Educação), Terezinha 5 

Regina (Centro Social São José do Monte), David Cordeiro (Secretaria de 6 

Administração), José Luiz (Lions Club), Andrey Gouveia (Câmara de Vereadores), 7 

Adriene Maciel (Obra Kolping), Carina Toscano (Secretaria de Saúde), Herlon 8 

Figueiredo (Secretaria de Planejamento e Gestão) e Fábio Severino (Secretaria de 9 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos), Rubem Aquino (OAB), Albiram Sousa 10 

(CEPA). As conselheiras Lara Victória e Jessica Rayane justificaram sua ausência e 11 

se comprometeram a acompanhar a presente reunião que será publicizada. Na 12 

reunião também estiveram presentes os conselheiros tutelares Denilson Daniel, 13 

Felipe Sobrinho e Wivian Rafaella; As representantes do Fundo Brasil de Direitos 14 

Humanos, as senhoras Cynthia Ramos (consultora) e Adriana Guimarães 15 

(assessora de projetos), esteve também presente a representante do CMAS a Srª 16 

Cristiane Vasconcelos. A reunião se iniciou as 15h:15 min com as boas vindas da 17 

presidente e com a fala do Sr. Antonio Romão (presidente do ICIA) o qual 18 

apresentou satisfação em receber a reunião itinerante do Pleno, e explicou sobre o 19 

atendimento do ICIA, em seguida o Sr. Luiz Henrique Soares (diretor técnico do ICA) 20 

também apresentou alguns dados referentes aos atendimentos hoje executados 21 

pelo ICIA no município de Caruaru. O conselheiro Mario Disnard apresentou 22 

satisfação em o ICIA ter aceitado receber a primeira reunião itinerante do Pleno do 23 

COMDICA.  As representantes do Fundo Brasil de Direitos Humanos explicaram que 24 

a Fundação através de uma parceria com o Instituto C&A, estarão lançando abertura 25 

para projetos de Combate ao Trabalho Infantil e solicitou a participação nesta 26 

reunião a fim de conhecer e estabelecer um contato com ONG’s para traçar um 27 

mapeamento a fim de elaborar um relatório para identificar a situação do município e 28 

das instituições nos aspectos que envolvem Enfrentamento ao Trabalho Infantil e 29 

assim finalizaram suas falas informando que entrarão em contato com as ONG’s do 30 

município de Caruaru. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1.Leitura de 31 

Correspondência: 1.1Ofício da Sec. Da Fazenda nº331/2018: O mesmo apresenta 32 

a modificação na representação de titular e suplente na cadeira da Secretaria da 33 

Fazenda no Pleno do COMDICA, as quais são: Titular: Lara Victória e Suplente: 34 

Jéssica Rayane. 1.2Ofício do M.P. nº456/2018: O qual solicita a presença do 35 

COMDICA em audiência Pública, assim a presidente Verônica Alves irá representar 36 

o COMDICA. Em meio a discussão da reunião a conselheira Verônica informa que 37 

as Comissões devem ser revistas e assim informa que deve ser realizada uma 38 

reunião extraordinária com o ponto de pauta solicitado pelo conselheiro Mario sobre 39 

o Regimento Interno e sobre as Comissões. 1.3Solicitação para Evento Click 40 

Family: O conselheiro Herlon apresenta que foi convidado para um intercâmbio e 41 

assim solicita ajuda de custo para poder participar deste evento referente a infância 42 

e a família, que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP. O conselheiro José Luiz 43 
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questiona qual o posicionamento da diretoria, no entanto Verônica explica que a 1 

solicitação não passou pela diretoria, mas que pode passar pelo Pleno e o Pleno 2 

deliberar ou não. A conselheira Verônica informa que as despesas do conselho com 3 

capacitação/formação vêm sendo mantidas através de captação de recursos 4 

realizadas pela diretoria do COMDICA, através de investidores externos. A 5 

conselheira Adriene informa que é importante saber o que se tem em caixa 6 

atualmente, que é importante a formação/capacitação de cada conselheiro/equipe 7 

técnica, no entanto que esteja em consonância com possibilidades do COMDICA. 8 

Assim através de votação o Pleno delibera em sua maioria em um total de 8 votos 9 

pela aprovação do custeio para o conselheiro de direito Herlon Figueiredo participar 10 

do evento Click Family. 2.Seminário Internacional Sobre Políticas de Assistência 11 

Social e Direitos Humanos: Este acontecerá na cidade de Florianópolis de 22 a 25 12 

de outubro de 2018, este foi encaminhado pela SDSDH visto que é uma mobilização 13 

social nacional. Ficou deliberada duas vagas: 1 da sociedade civil e outra do 14 

governo: Irão as conselheiras Carina Toscano e Albiram Sousa. 3.Conferência 15 

Livre: A conselheira Albiram apresentou um resumo das demandas. É preciso ser 16 

realizada uma Resolução da Conferência Livre e da Conferência Municipal, 17 

Regimento Interno e Projeto com as Planilhas de Custos. Será realizada uma 18 

reunião extraordinária para concluir as demandas da Conferência Livre. A reunião 19 

extraordinária será em 03 de setembro de 2018, as 14:00 horas onde serão 20 

apresentados para aprovação os documentos supracitados. 4.Registro das 21 

Instituições APAE e Oriente Clínica Médica: De acordo com  a Resolução 22 

nº03/2009 do COMDICA se faz necessária a formação de duas Comissões, uma 23 

para análise de documentos e outra para visita as instituições. Comissão de Visita: 24 

Lara Victória substituindo Maria Livoneide, Rubem Aquino e Elyude Dantas. 25 

Comissão de análise de documentos: E preciso que o jurídico do COMDICA dê o 26 

parecer sobre os documentos apresentados. Em oportuno a conselheira Verônica 27 

relata que há uma ata que deve ser localizada pelo COMDICA que fala sobre 28 

Recondução das Comissões. 5.Informes: 5.1Ofício da CGM nº94/2018 e Resposta 29 

do COMDICA: A conselheira Verônica explicou que o COMDICA recebeu o ofício da 30 

CGM supracitado e que o COMDICA respondeu o ofício, onde na reunião foi 31 

apresentado um resumo/justificativa e foi explanado por Lucas (setor jurídico). 32 

1.2Ofício do Fórum nº23/2018: Este solicita equipamentos para construção da Sala 33 

de Escuta Qualificada e foi deliberada a compra pela diretoria do COMDICA com 34 

recursos adquiridos através da Campanha Doar é Legal, o conselheiro Mario frisou a 35 

importância da criação desta sala. Assim o Pleno aprova por unanimidade. Na 36 

ocasião da reunião também foi realizado um Convite do Poder Legislativo para 37 

participar de Sessão Solene de outorga dos Títulos de Cidadão de Caruaru ao 38 

senhor José Rubem Lins de Aquino e a senhora Gilvânia Bezerra de Aquino, uma 39 

propositura do vereador Bruno Lambreta, na data de 31/08/2018 as 20:00 horas. 40 

Não tendo mais nada a lavrar, eu Rafaela Barcelo, lavrei a presente ata que será 41 

lida e as assinaturas serão através de Livro de Registro. 42 
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