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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 1 

 2 

Aos 25 dias do mês de junho de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Municipal dos Direitos 3 

da Criança e do Adolescente de Caruaru, reuniu-se os/as conselheiros/as de Direito Verônica 4 

Alves, Albiram Lima, Mario Disnard, Maria Livoneide, Terezinha Regina, Elyude Dantas, 5 

Adriene Maciel, Gabryella Azevedo, Carina Toscano e David Cordeiro. O conselheiro Rubem 6 

Aquino justificou sua ausência por motivos de doença. O conselheiro José Luiz também 7 

justificou sua ausência por está em atividade do Lion em Las Vegas.  O Secretário da SDSDH 8 

Fernando Silva também se fez presente nesta reunião, juntamente com Mirela Vilar (assessora 9 

técnica da SDSDH). A reunião teve início às 15 horas e 20 minutos. A presidente Verônica deu 10 

as boas vindas aos/as conselheiros/as presentes. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 11 

1.Leitura de Correspondência: Onde o conselheiro Mario Disnard realizou a leitura destas: 1-12 

Ofício 657/2018/SDSDH – Modificação no item 6.Plano de Aplicação do Plano de 13 
Trabalho/Comissão: O referido ofício informa como está o andamento do Projeto Fazendo 14 

Direito: Uma Proposta de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e faz a solicitação supracitada com 15 

justificativa, bem como já encaminha um Plano de Trabalho atualizado com as devidas 16 

solicitações. Também foi lido um documento do conselheiro responsável por acompanhar o 17 

projeto José Luiz, o qual enfatiza a necessidade das planilhas orçamentárias. Em oportuno o 18 

conselheiro Mario Disnard fez a leitura de uma ata de reunião onde foi apresentada a solicitação 19 

de apresentação de um relatório. A conselheira Verônica explicou que não foi apresentada as 20 

planilhas do que já vem sendo executado no projeto, pois o projeto foi ampliado e assim já 21 

estava em execução. A conselheira Albiram coloca que através de diálogo informal com o 22 

conselheiro José Luiz o que está faltando de informação é o percentual do quanto se foi gasto no 23 

projeto, a cada emissão de relatório. A conselheira Verônica coloca que observou que não foi 24 

apresentada planilha orçamentária no 1º e nem no 2º relatório. Registre-se ainda que cada 25 

planilha deve ser continuada. A conselheira Verônica sugere que seja criada uma comissão para 26 

analisar essas questões do Projeto, juntamente com o setor jurídico do COMDICA. Assim a 27 

comissão fica composta por: Albiram Lima, Maria Livoneide e assessoria jurídica do 28 

COMDICA. Reunião quarta-feira (27/06/2018) as 9:00 horas. 2-Ofício 603/2018/SDSDH - 29 

Minuta do Projeto de Lei da Família Acolhedora: Com finalidade de instituir Programa de 30 

Família Acolhedora, o referido ofício ta,bem foi direcionado aos Conselhos Tutelares I, II e III e 31 

CMAS. Assim fica deliberada a formação de uma comissão para analise: Elyude Dantas, Mario 32 

Disnard, Verônica Alves e Adriene Maciel. A conselheira Elyude explica que juntamente com 33 

esta comissão estarão também representantes dos CTCA’s, com data a ser agendada. Será 34 

encaminhada minuta para todos/as conselheiros/as de direito. 3-Ofício 665/2018/SDSDH – 35 

Indicação de Representante para Comissão Intersetorial/Selo UNICEF e Programa 36 
Prefeito Amigo da Criança: A conselheira sugere que tenha uma representação da Sociedade 37 

Civil, pois outras pessoas envolvidas são do governo. O conselheiro Mario informa que não 38 

participamos do primeiro ciclo, mas que participamos do segundo ciclo inclusive sendo ele 39 

representante. O secretário Fernando Silva informa que será realizada uma apresentação do 40 

SELO UNICEF e da ABRINQ, na qual constará informações quanto aos prazos e as 41 

especificidades de cada programa e o que é comum aos dois programas. Sugere que seja criada 42 

apenas uma comissão para os dois programas. Informa prazo da ABRINQ para alimentar os 43 

sistema que é até 30 de setembro do corrente ano. A assessora técnica da SDSDH Mirela Vilar 44 

iniciou uma apresentação através de slides com sete pontos sobre o Selo UNICEF Edição 45 

2017/2020 e Programa Prefeito Amigo da Criança também 2017/2020. As duas inciciativas 46 

estabelecem uma linha do tempo de 2017 a 2020. Ambas solicitam indicação de 47 

articulador/mobilizador, tendo como articuladora a Srª Bernadeth, Godim, apoio técnico Dayse 48 
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Williane e Mobilizadores: Victor Lucas e Iago Torres. Informa que em setembro de 2016 foi 1 

assinado um Termo de Compromisso com os candidatos a prefeito do Município de Caruaru-PE, 2 

onde a prefeita Raquel Lyra assinou o termo. Também há na articulação Elyude e na 3 

coordenação Dayse. SELO UNICEF: Foi esclarecido o que é o Selo e os seus objetivos, que são 4 

17, onde foi enfatizado oito objetivos para serem focalizados. Foram apresentadas dimensões de 5 

impactos. Foi apresentado o que o município necessita fazer, onde foram apresentados cinco 6 

tópicos. Entre estes também foi apresentada a necessidade de realizar dois FORUNS, onde um 7 

deve ser realizado até a data de 31/08/2018 e o outro FORUM no ano de 2019. Foram 8 

apresentadas Linhas de Base, onde foram pontuados os indicadores que deve se manter o 9 

desempenho, onde é um índice aceitável, mas que se deve melhorar e o que não apresenta um 10 

bom percentual e se deve melhorar. Foram apresentados Resultados Sistêmicos que devem ser 11 

acompanhados e apresentadas ações que serão realizadas, a fim de alcançar aqueles resultados, 12 

alguns são obrigatórios. Apresenta que no 1º Forum Comunitário deve contar com pelo menos 13 

60 pessoas. Foi apresentado um modelo de Plano de Ação. Foi apresentado como o município é 14 

avaliado. Programa Prefeito Amigo da Criança: Este acompanha dois eixos: Eixo I Gestão 15 

Pública e Eixo II Políticas Sociais. Foi apresentado o porque de se elaborar o PMIA, o qual se 16 

refere a um programa de dez anos e vai desde a saúde materna até os dezoito anos do 17 

adolescente. Foi apresentada as etapas para elaboração. Todas as etapas devem ser concluídas até 18 

31/10/2018. Foi apresentado como o município é avaliado. Assim foram apresentadas as 19 

convergências dos dois programas e foi enfatizado que também estamos em um ano de 20 

Conferências, onde estas podem ser construídas em conjunto. Foi apresentado o Papel do 21 

COMDICA tanto para o SELO UNICEF quanto para o PPAC. Foi apresentada a proposta de 22 

uma única Comissão para os dois programas, composta pelas seguintes secretarias: SDSDH, Sec. 23 

de Políticas para Mulheres, Sec. Educação, Sec. de Saúde, Sec. de Planejamento e Gestão, 24 

COMDICA e Conselhos Tutelares. Também foram apresentadas sugestões de Próximos Passos. 25 

A conselheira Verônica traz a importância da comissão ser composta por adolescentes e 26 

aproveita para informar que na construção da Conferência Livre já foi criado um grupo com 27 

adolescentes para esta construção e que este grupo também poderia participar desta comissão 28 

para os dois programas. Acrescenta também ser importante a diversidade do meio onde estão. O 29 

secretário Fernando Silva coloca que o prazo para ABRINQ é mais curto e não faz a 30 

recomendação para adolescentes e que o SELO UNICEF apresenta este critério da participação 31 

de adolescentes e que também há um prazo maior para realização das atividades, visto que é um 32 

processo mais permanente e assim um processo mais proveitoso, crítico e formativo dos 33 

adolescentes. O conselheiro Mario fez algumas contribuições entre elas sobre formações a 34 

distância, memora que Caruaru-PE já tem o SELO e o que precisa é manter. A conselheira 35 

sugere também que um NUCA da zona urbana realiza atividades/trabalhos com a zona rural, 36 

devido a dificuldade de construir grupos na zona rural. O secretário enfatiza a importância dos 37 

dados coletados pela equipe da CPD e da importância de que seja tirada a comissão para as 38 

atividades comessem a ser realizadas, a fim de melhorar os apontamentos dos indicadores, o que 39 

significa melhorar a vida de crianças e adolescentes. O secretário Fernando Silva fala da 40 

importância de se criar uma comissão para ir a Belo Horizonte conhecer as atividades deles, 41 

inclusive a forma de realizarem a metodologia OCA. A conselheira Adriene Maciel coloca 42 

palavras de satisfação do secretário Fernando Silva está presente nesta reunião, e coloca a 43 

importância de sentar com os demais secretários, para que os mesmos também tenham a 44 

sensibilidade de conhecer a realidade das políticas de crianças e adolescentes. Adriene coloca 45 

ainda que há um grupo de jovens da igreja na zona rural e que é possível sim que o município 46 

mobilize estes jovens. Fica a proposta de se criar uma única comissão e esta será composta por 47 

representantes da Saúde, Educação, Mulher (já houve indicação), SDSDH, COMDICA (Albiram 48 
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Lima-titular e Adriene Maciel-suplente). As representantes nesta Comissão irão apresentar 1 

devolutivas das reuniões dos programas para o Pleno deste Conselho. Em oportuno será 2 

solicitado via ofício do COMDICA uma devolutiva da Srª Dayse (SDSDH) do que ocorreu no 3 

primeiro ciclo de formação do SELO UNICEF. 2.Indicação para substituição de Débora e 4 

Ubirajara na Corregedoria do Conselho: A conselheira Elyude explicou como ocorrem essas 5 

atividades da corregedoria. Assim fica para substituição o/a conselheiro/a David Cordeiro e 6 

Adriene Maciel. 3.Edital Itaú Social: A diretoria sugere que o Edital do Itaú Social seja 7 

direcionado a SDSDH. A conselheira Elyude coloca que concorda com o Edital ser direcionado a 8 

SDSDH. A conselheira Albiram Lima coloca que prefere que seja direcionado a OSC, pois por 9 

duas vezes já foi direcionado a SDSDH. O conselheiro Mario colocou que como já existem dois 10 

editais direcionados a OSC, assim este Edital do Itaú também deveria ser direcionado ao 11 

governo. Assim será criada uma comissão para elaboração de proposta composta por Elyude, 12 

Albiram e Terezinha, com reunião agendada para próxima semana. Em oportuno a conselheira 13 

Verônica informou que o COMDICA encaminhou via e-mail e por grupos de whatsapp o 14 

informativo quanto a abertura do Edital da Telefônica Vivo, para que cada instituição realize sua 15 

inscrição para concorrer ao referido Edital. 4.Informes: 1-Palestra da FUNASE: A conselheira 16 

Maria Livoneide irá ministrar a palestra. 2-Selo UNICEF: Mario realizou informes. 3-X 17 

Colóquio Paulo Freire onde o conselheiro Mario Disnard teve um trabalho aprovado onde fala 18 

sobre L.A. com o seguinte título: A Educação Prisional Como Instrumento De Remição Penal: 19 

Reflexões Das Praticas Educativas Na Modalidade EJA. 4-Estratégia de Enfrentamento ao 20 

Trabalho Infantil: convite para o COMDICA ser representado, irá a conselheira Carina 21 

Toscano. Nada mais a ser lavrado se encerra a presente reunião. Assim, eu Maria Livoneide, 22 

secretária, lavrei a presente ata que será assinada a quem de direito. 23 

 24 


