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ATA.
Ata da segunda reunião ordinária do COMDICAS – Conselho Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente de Salgueiro – PE.
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, ás 16h20minhs, na sede da casa dos
conselhos, deu-se o início da segunda reunião ordinária do COMDICAs – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente de Salgueiro, com pauta específica: sobre a realização do I Fórum comunitário do
Selo UNICEF (edição: 2017/2020). Dando início aos trabalhos, o Coordenador de Juventude da Prefeitura
Municipal de Salgueiro, Pedro Mansur se apresentou aos Conselheiros e falou sobre às ações de
sistematização do Selo Unicef, e a realização do I Fórum Comunitário do Selo, que será realizado no dia 29
de agosto do corrente ano, às 08:00 hs da manhã no auditório do C.V.T. – (Centro Vocacional Tecnológico).
Em seguida, O Mobilizador da Juventude apresentou ao pleno do conselho, como será feita toda a
metodologia do I Fórum Comunitário , segundo a fala de Pedro, O Fórum é um espaço de apresentação
da equipe de trabalho, disseminação de informações e diálogos sobre as Políticas públicas municipais e
são nesses espaços de construção coletiva que a comunidade analisa a situação das crianças e
adolescentes, planeja e sugere ações, monitora e avalia o impacto das políticas sociais voltadas à infância e
á adolescência. A Seguir, Pedro apresentou como seria formada a Comissão Intersetorial e a lista das
Entidades e dos participantes, bem como, dos convidados sugeridos e a forma de escolha dos
mesmos. Segundo o mobilizador, os convidados sugeridos seriam os Seguintes: Três meninos e três
meninas dos núcleos de cidadania dos adolescentes; Artistas locais, Comunicadores, radialistas ou
jornalistas, Conselheiros tutelares, Delegado de polícia ou autoridade da Polícia rodoviária federal,
empresários ou comerciantes, juiz de direito ou promotor público, Membros de cinco famílias atendidos pelo
programa Bolsa família, membro de uma família atendida pela Estratégia Saúde da Família ou Agentes
comunitários de Saúde, Pai ou mãe de uma criança com deficiência ou necessidade especial de Educação,
saúde e Assistência Social, parteiro ou parteira, Professor do núcleo gestor de uma Escola Municipal,
Professor do Núcleo gestor de uma escola Estadual, professor de um centro de Educação Infantil, 02
profissionais integrantes do PSF ou PACS, profissional lotado em cada um dos centros de referência de
Assistência Social (CRAS), e dos Centros de referência especializados (CREAS); representantes das
associações de moradores, representantes das associações comunitárias, representantes religiosos,
representantes dos movimentos sociais ou comunidades rurais, quilombolas e povos indígenas;
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representante dos sindicatos de trabalhadores rurais. Em seguida, apresentou algumas ações
obrigatórias e outras ações opcionais dentro da metodologia do Selo, bem como as ações de
validação e as sistêmicas que serão apresentadas e avaliadas durante o processo de construção do Plano
de Ação. Pedro Salientou ainda que, o foco principal das ações deste Fórum está direcionadas totalmente ao
COMDICAS, uma vez que, a prioridade principal é atender ás necessidades da crianças e adolescentes. A
seguir, fez a leitura das cinco ações obrigatórias, das ações sistêmicas e das ações de validação. Dando
continuidade apresentou algumas ações e índices dos indicadores da gestão anterior, destacando-se
os indicadores alcançados e os que não atingiram a meta estabelecida pelo selo. Na sequência, o
mobilizador do selo, Pedro Mansur, apresentou a lista do NUCA, núcleo dos adolescentes que foram
eleitos nas escolas municipais, os modelos dos convites e dos certificados do I Fórum Comunitário, que,
após analisados pelos conselheiros foram feitas algumas correções a serem encaminhadas para a equipe de
comunicação da prefeitura de salgueiro, para as devidas providências cabíveis. Dando prosseguimento,
houve um momento de debates no plenário, onde os conselheiros levantaram alguns questionamentos a
cerca dos indicadores da linha de base do município de salgueiro e várias perguntas foram lançadas ao
Mobilizador ao tempo em que todas foram devidamente respondidas pelo coordenador da juventude da
Prefeitura municipal de salgueiro, Pedro Mansur. Que logo após, agradeceu a presença de todos e de todas
e deu por encerrada á sessão ordinária do COMDICAS.
Não havendo nada mais a tratar, eu, Josivan da silva saraiva, secretariei os trabalhos da presente ata que, após lida e
aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Salgueiro, 02 de Agosto de 2018.
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