
Recife, 16 de fevereiro de 2019 

• traves do Fone· (81) 3853-2198, no horirio das 08:00 n 13:00 
hora■ dos dias IM!., ou, eMa, atravN de dataç.lo por e -mal 
'l>IQilaengo pe go,.i.. LIOOO de ltaenga , 0Ml2/2019 F1blo 
Vieira Santa,.. Presidente da CPL.C-)('"•) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE 

AVISO OI! JULGAMENTO OE RB:URSO E DAS PROPOSTAS 
OE PREÇOS 

P,cceuo n• De2/2018 PREGÃO N' 01&'2018 Objeto: 
contrataçio de empeu pa,a k,caç.lo de velruloa e mãquinaa 
pes,adas p.ara •ndef n ~de$ do Munldpio de Santa 
Cruz do Capibaribe, divlddo por Lotea.: (LOTE 1) Carroa de 
Paueio de Pequeno Poria; (LOTE li) CarTinhões; (LOTE 111) 
Cam:,- UíNnoa, {LOTE IV) ~unas Peucs.. O Pregoeiro 
toma públ ico o 1'99Ubdo do julgamento do 1'9CIJ(9l ,nterpoato pela 
e"1)fes.a Hennque & Marqu• Loc.:tora Lida - EPP, o qUil to 
conild• ado paroalrr.nte p,~ • em virtude diuo ocorreu 
a ~ade de refonTNJlaçlo do julgamento da& propoatas de 
preços ocorrido anteriormente. Allim. o Pregoetro t>ma público 
que todu • p,opoata de preços toram de.:laaf'ICadas e po, 
1NO o Pr~ em 00ffl9nto foi COl"ISida'ado Fraca-.ado Santa 
Cn.a: do C.apiberlbe. 1:w2.al19 lgor Bezerra Cavalcanti -
Pregoewo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
TALHADA 

AVISO OE RETIFICAÇÃO OE CONVOCAÇÃO 00 CONCURSO 
PÚBLICO 2018 OE PROVAS E DE PROVAS E TITULOS PARA 

DIVERSOS CARGOS 
O Prefeito do Munk:iplo de Serra Talhada, Estado de 
Pernambuco • toma publica reconvocação de candidatos 
aprovados no Concurso Pubh:::o 2018 de Provas e de Provas e 
T1tulos d.li PREFEITURA MUNICIPAL OE SERRA TALHADA par;1 
o cargo de AUDITOR FISCAL por meio da Portana PMSTtOP n• 
135, de 05 de ftver111ro de 2019 MalOfes rnformações oo Prédio 
da Prefeitura , Cimara de Vereadores e oo site wwwserratalhada 
pe 90Y b, ~ra Talhada 05 de feverewo de 2019 a) LUCIANO 
DUQUE OE GOOOY SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARE 

AVISO OE LICITAÇÃO 
Prooesso N• 006/2019. CPL Pregão ElatrónicolAta de Registro 
de preço W 003/201 Q. Contratação de empresa para locação, 
1nstalaçio, rrontagem e desmontagem de equipamentos e 
estruturas como: som (PA), ikJminaçlo, palco, camanrn, gerador, 
baml'iroquimico, tendn, pórbros, painel de 'ed , disciphn.idor, trio 
elêtria.), palco e anexoa Abeitur.i: 2&02/2019 as 08 00h (horãrio 
local). s.ita da CPL, no Prêdto da Prefeil:ura, na Av. JQs,e Bezerra 
Sobrinho, sln. centro, Tamandare O edital e seus anexos estarão 
dsponiveis no Me, www ~ com.br. Demais informações 
podem ser obtidas no rresmo endereço da sessão de abertura , 
no hcdrio de 7 .OOh is 13·00h ou a-rrail, pregao2019pml@gma~ 
com. de segunda a aexta-teira. Tamandare 14l02/2019 n 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU 
FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Procn.so de Llcttaçio n• 003/2019 - Tomada de Preço n• 
0112019 Natureza: Serviço de Engenharia . ObjetD: Contratação 
de Empceu para Prestaç:lo de Sefviço de Ma~ e Reforma 
no Précho do Hospital e Maternidade Santa Joana do M.iniclpio 
de Xexeu/PE • V.lor a Orçamento: R$ 350.258,82 - Data e 
Hora: OM)312()19 b 08:00 hs - EDfTAL cbponivel na sala da cpl 
• Xexéu, 15 de fe"tereiro de 2019 

Jam• Januarto Monta de 0111/ára 
0.- Fundo MuniciplJ de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU 
fUNOO MUNCIPioL DE BlUCAÇÃO 

P~ de Uctt:tçio n• OD,112019 - Tomada de Praço n• 
02/2019 Naturua: SeMço de Engenharia • ObjetlO: Contrataçlo 
de Eff1)1'e'N pa,a Prntaçlo de Serv1çc de Manutençlo, Reforma 
e A~açto de EICOla dl Rede M1.wuopal de Ensino no 
Mtnclpio de X.x"1/PE • 'Valor dt Orçamento. RS 813.327,26 • 
Data• Honr 07J03l2019 is 08·3) hs - EDITAL deapa,ivet na sala 
da cpl . X.X6u, 15 de fevereiro de 2019 

Antonklo Matlaa Gomn do Nnc:lmento 
Gettor Fundo Municipal de Educaçlo 

PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA 
MADRE DE DEUS 

AVISO DE EDITAL 
PROCES&:l Uotatório n• ~2019- PREGÃO 005-2019 
Objeto Nal. Obra Obfelo OeK:r. Tem por objeto Coriratação de 
Peuoa Jurldica para 1rf1)1antaçl,o e gerenciamento de aplicativo 
(sdtv,,are) para a Prefeitura Municipal e para o Fundo Municipal 
de Saúde, no que tinge ao& pr0Ce$605 de llctaçio e gntJo 
de contratos, induindo n• atividadn de apoio operacional, 
trenamento, acompanhamento e onentaçlo técnica nas tomadas 
de decisões adrnf'ltltrativH e serviços de cona,ltoria preventiva 
na área da Adnw11ttr~ PIA>hca do mumcip10 de Brep da 
Madre de Dtus-PE, preço Máximo Aceüvel: RS 14'-ClOO,OO 
(cento e q!A.rentll e quatro mi reais) ,local e Data da Sesdo de 
Abertura: Comtldo Permanente de Licitação, Praça Vereador 
Abel de Freitas, sln, Ceraro, &ejo da M~r• de Deus • PE (CEP 
55 17().(X)OJ . 01/03/2019. HOt'ârD 11 OCli lnforrrações adicionais 
Edital. ana06 e outr• infonnações podem ser obtido& no e-mail 
lcitacaobmd@hotmai com ou no mesrm en:tereço da NUio 
de abefi.Jraou atr..,H do Fone Ox x81-3747-1156, no hor*io de 
e OCJh U 13.00h. de wgunda a a.e,:ta..feira. Breio da Madre de 
Dela, 15 de F.....,.etto de 2019, lzabel Oiabr\a de Souza Qw, iz 
Pregoeu da CPL. 

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO DO 
CARPINA 

PREFEITURA MUNICl""L 00 CARPINA 
ERRATA 

Na pubücaçlo do DOM do dia 1&'02f2019, referente ao 
PROCESSO UOTATÔRIO N' 0512019, PRECJÃO ELETRÔNICO 
N• 03J201Q OndeHlt: ProçoMnlmoAdrnéldo RS 1.860 483.00, 
...... : Preço ftU•fflO Admudo: RS , ... n .223,00. C•plnl/PE, 
15o1l2/2019, OIOOENES COUTINHO NUNES DE ARAUJO • 
PREGOBRO 

Dlórlo Ofic ial do Estado de Pernambuco • Poder Executivo 

Publlcaçõe$ Particulares 

CIA AGROPECUARIA VALE DO RIBEIRÃO-
CAPRI 

CNPJ N9 11 .81 8.570I0001 .27- ASSEMBLÊIAS GERAIS 
OROONAAIA E EXTRAORO,NARIA • 1' CONVOCAÇÃO • Ficam 
c:onvldedoa oe MnhorN acionlttaa da CIA AGROPEQJÁRIA 
VALE 00 RIBEIRÃQ.CAPRI , a se reynirem em A...-nbléiM 
Gerais Ordinária e ExtraordiNlria à r•lizar-M ne Nele da 
compw,h11 na V~• Anpoll tln' • Rlbeirlo • Pernambuco, no dia 
27()2/2019 is 10:00 horas para deliberarem sobre a seguinte 
Oldem do dia: l)AGO a) Eleiçlolreelelçàl doa membros da 
Oil-etoria; b) OW01 Hll.mto& de lnter•se da ~nhia, ll)AGE. 
a) A.lteraçio e conaotidaçlo do Ealltuto social b) Outros •auntc. 
de inl:efnN da CX>ff1)11nhia Recife, 15 de fevereiro de 2019. 
RÓMULO OOURAOO DE OUElROZ MONTElRO • Pr ..... nle 

CONDOMINIO DO EDIFICIO RIVIERA 
EO,TAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA. 
CNPJ: 24.128.4801(XX)1 -39 . Rua do Hoaplcio, 981 - Boa Vista 
- ReotePE • Prezados Condõm,nos. Na qualidade de SlndlCO 
dnle Condominio, sirvo.me do pre.erte para oonvocar V. Su. 
• partioparem da Asserri>leia Geral On:fü"ria, a realiza,-se no 
prok1mo d11. 22 de fevereiro de 2019 (Sexta-fen ). no hatl deste 
c:ondorrinio, h 19h00 em primeira convocação, c:ontando oom a 
pre•~ de pelo menos metade dos votos totais, ou às 2000 
hora& em segunda convocaçJo, no l'T'IHfflO dia e local, com 
qualquer número de presentes, (wtto quórnm especial ex igido 
por lei ou pela Convenção), para deliberarem sobfe os seguinte& 
H6untos: 1 • Prestação de contas do exercício de 2018, fe~a 
pela Administradora e que apresentará as rMervas de ca ixa, 
despeus do periodo entre outros. O $Indico em exercido ressa l a 
que não e11amnou nenhum documento, sendo n80emno que 06 

condõrrinos o façam como bem pretendam. Para tanto, será p05to 
pela admnistradorl, a disposiçlo de cada um para apreciação 
das contas. 2 • EJeiçio para sindt00, na forma do estatuto 3 . 
E• çJo para meni>ro5 do conseh::l fiscal, na fofma do Htaluto 
OBSERVAÇÕES • É llcito aos senhores c:ondõrrinos se fazerem 
representar na AS&embleia ora convocada por procuradOt'n, 
munid01 com instrumentos; especificas:, que deYerlo aer 
apr ... ntad01, no mlnirm 72 horas. ant. da HMmb'-tia, ao sindico 
em ex«c:ioo ou a comissão por ete constituda , • As auuncias 
dos senhores condõn'inos não os dtsobrigam de aceitarem 
como t.acrta concordincill ac>1 auuntos que bem tratad05 e 
deliberados. • Os oond0mrn05 em atraso l"IOS pagamento. de 
suas tuas condominiai& não poderio votar nas deliberaçõn na 
forma estatut:6ria Recife, 1' de fevereiro de 2019 Ade'gicio C C 
Cavalcanti, Sindico do Condonin10 Riviera 

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

-CEOCA/PE 
ATA DA ASSEMBLEIA ORO,NÁRIA 356' REALIZADA EM 11 

OE NOVEMBRO DE 2018 
Aos onze dias do m6s de nOw"embfo de dois mil e dezoito, às treze 
horas, foi reakzado a trecentM.ma quinquagésima sexta 
~la OrdNlna do Co~ho Estadual de Defesa d05 
Oirertos da Cnança e do Adolescente - CEOCA - PE. na sua sede, 
k>Calizada na Rua das Ninfas, 65, Boa VISfa, Recle. PE Registra• 
se a presença doa seguintes con&elheros: Arnaldo Garcia de 
Alencar Sartl>810, Assocaaçto de Carat6 GottrRyu de 
Pernambuco: Oanielle Oe Belt sup'9nte do Gabinete do 
Governador, José Rinaldo Carvalho da Silva e Reidja de Farias 
Santo., btular e suplente da Secretaria de Defesa Social- SOS, 
Heml Monique Vilas Boas de Andrade, trtular do Centro de 
Integração Empresa Escol.i de Pernambuco - CIEEtPE, Carmem 
l úaa Galvlo, titular da Secreta ria de Desenvolvimento Social, 
Cn-,ça e Juventude - SOSCJ; Raimundo Arruda, titular da 
Secretaria Estadual de Educação • SEE; RomeJo Jose da Sitva, 
suplente do Gabtnete de ÃS6eSSOr1a J1Sid1ca is Organiz:ações 
Populares - GAJOP: Natuch Pinto de Lira. suplente do Centro 
Dom Htkier Cànlara de Estudos e Ação Social - CENOHEC; 
Mar• Jose Rodngues. titular da Sectet.ana de Plane.iamento e 
Gestlo - SEPLAG; Eduardo Gomes de Figueiredo, tlular da 
Secretaria de Jultiça e Direitos Humanos • SJDH. Oanielle 
Bezerra, supente do Centro Diocesano de Apolo ao Pequeno 
Produtor - CEOAPP/Pesqutlrl - PE. MaMon Franasco Fehpe R 
de Aragio, ttu&ar da Auooaçlo de Desenvolvi'nento e Açl.o 
Soe.ai de ltaquitmga - AO.ASE; Barbara Cabral.suplente da 
Inspetoria Saiealana do NordH&e do Bfasil - ISNE8 e Solange 
Maria de Souza Loureiro, suplente da Seaetari• E5ladual de 
Saüde - SES. Regit.lra•M t.amb6m a presença da equipe ttecnicll 
do CEDCA/PE: Ana Leio, Ana EWbeCh Harle de cawo. Kalhne 
GabneHe da Silva, Márcía s.r.05., Gicelia Souza. Jacquehne 
Beterra, hani do Cwrm, G•aldo Souza, Rou Binos, Regrlaldo 
Oleg6rlo, Reg1..ado Sento., ..io.é Guedes e Errrinla 0 ·01;.,en. O 
pr ... dente Arnaldo S."1)1110, ruaa a asumblela apôs verificar o 
quáum, em NgUida faz leitura da pauta e o conaelheuo Mallon 
10licita a nclualo do tema sobre H crianças refugiadas, sendo 
IJ)fO\lado um rNUNaa. Pr01aegulndo, foi apresentada e 
aprO\lada a 1ta da Assembleia Ordinãria 3551 . Em seguida o 
prffldente apreseru documento enviado pelo Dr. Guilherme 
Lapenda, refenndo-M a un-. capacitaçlo gratuita para 05 

conNlhos mu,1Cipa1s sobre mon1t>ramerto, propoS1ç.\o e 

acompanhamento do orçamento pt.ibffco destinado para poll11Ca de 

crianças e adoleaoente.. O promdor sugere que esse evMto se.la 
feito em pareeól com o C EOCA O presidente 1,ugere convidar a 
Organizaçlo Não Governamental, resp:>nsãvel pela capacuçlo 
para a próxima HH~a otdnãria , solicitando a metodologia 
que será aplk:ada e, no prQlumo ao pleno, remeter a cimara de 
polibcaa publca pera an41hse Em seguida o presrJenle !OlcU 
que Npm rlicladas as relatori.15 O c:omellleiro Raimundo 
apr.s.enta a reiatom1 tobre 0$ plal'len es.tadua1s. O conselheiro 
Mailon sugere o encamnhamenlO para que a dHtora exeaJtNa 
faça \a'T1 levantamento dn relata~s, con5.iderando qoem fcou 
designado e a data da apresentação Sugere, tan'ilem, que que 
a.eJ• H Uibelecldo prazo de pronogaçlo para apreaentar o 
relatóno. deisa forma fica estabelectdo o flu110 do processo O 
presidente ooncorda com a cnaçlo do fluxo A consethelra Hemi 
reuab a ilT\'.)()ftinaa dos traba lh01, das camara, IIINlticn pela 
manht, o que 8\'itana a necnakSade de lantaa relMOrlaa, pois tudo 
podeua Mr rlHOlv1do flffM ex,-diente. Por 1uo, el• sugere 
tortalecar a preaença ~ conaelhMOI nas reuru6ea d• cimar• 

pela m1nhl. A conselleira Lourd• Vinolwr expõe o IT'OdM> dll5 
retJnlõn anteriorn M a"6er'Ti>lein no ConMlho Estadual de 
Auill6ncia Social e as.segura que considera nuto efictz, po• a 
tarde fica apenas H dehbe raçóea. O presidente Arnaldo Sampaio 
coRMdera q.,e algumas relaton• do extremanwnte neceN41ria. 
Fica deliberado 10C1alizar com todos os conselhffos. os tarnea e 
05 rnponUveia peloc r8'atófDI ptndente., H Slm como III datas 
das solicitações d ..... documento.. Em proueguirrenlo, in1oa a 
apre1entação da Ctrrara Temátca de Planejamento. Orçamento 
e Finanças. O prniclente relata o enconuo que foi reahzado no 
M1nlaténo Publtco sobre a açlo do FEDCA, retac10nada ao recurso 
que entrou em 2013 e que em 2016 teve uma auchenc:111 sobre o 
asaunto. 8e esclareoe. alllda, que o Mrnisténo Publico meroou 
eMa reunião para apresentar o inquento avll referente i 
lnv•tigaçlo IObre a aus6ncia de repasse par, o Fundo E•ldu•I 
advindo do governo Foram Juntadas v•nas doe...mentações e, em 
2016, houve uma reunil o, na qual o go.,erno M comprometeu 
com algun'81 que~. no entanto não toram cumpridas. A 
promotora Ora Jaque~n• p,opõa findar o referido inquérito e abm 
um novo, considerando novos latol que ocorreram nesse período 
O prelldenle •põe que, neua ocasião, relatou a ..tuaçio de 
aut6ncla de repasse que se deu de forma rra • oonlul'ldente 
detde 2013 e çc,rte gradativo de recurao1a1' 201 6, com exceç:lo 
de agora, 2018. Expr-essou, ainda que foi proposto o que estava 
pr8\lilto noorçamerio RS 354 mil e que 101 repanado RS 118 ,nl 
Informa, tam~m, que no dia 30 da nO\lembro, àl 14 horH , na 
promotoria de Juatiça haverá uma reunião entre o Ministério 
Publico, CEOCA e a Seplag e convoca a Cirrara Temática de 
Planeia~nto, Orçamento e Finanças para dlSCI.M a quN tlo do 
repaSM. Logo após. I-lo apresentados os relalõrios finance 1105 
menuis do FEDCA.iCEOCA, os qua i5 são aprcwados. Em 
seguida , o prtiióente expõe a solicitação apresentada pela E~a 
de Conaelh06. Após alguns questionamentos, a diretora executiva 
eaclarece que howe l6T\II ...,._.a ação no prOJeto ongmal, que visa 
l~lementar milis uma turma t'\a qual serio abertas vagas para e& 

conselheiros e a equipe técnica do CEOCA Ftca deliberado que 
aeri 10e11lizado com os conselheiros por e-mail e que aer, 
anahsado e disc:ubdo no próximo pleno. Depo15, a diretora 
executiva aoliata a autoriza~o para reaâzar oL.éra despesas com 
o Premio Mâroa Oangrernon. Explica que o local definido não 
dispOe de estrutura de som. lluminaçAo, tela de proieçlo, 
f'l8Cle'l,Uf ios para o everto. A despesa fOf aprO\lada pelo colegiado 
Ern Mgulda, o pr•dente 10i.citou que o con&elhetro Natuch 
falaSH sobre as eleições da sociedade civil. O conselheiro expk:a 
que ni o recebeu a documentação das entidades que N 

inscreveram pela região do Agreste. A COl'T1ISsão entrou em contato 
oorn o Conselho Municipa l dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Caruaru que intormou que os documentos da 
enbdade fOl'am enviados ao CE OCA na serla pela manhl e que a 
dala prevista para ana lise dos documentos era ate dia 11 de 
noverrbto. Relata, tani>em, que nlo houve insaiç:lo da Zona da 
Mata e que só tol anab ado o SertJo e a Região Metropolitana do 
Recife. A conselheira Lourdes Ynokur sugere que que o Conseho 
Estadual prorrogue o prazo d~ inscrições e mobilize as 
instituições para o processo de votação. O presldenle esclarece 
que devido as vacãnc1as pode não ocorrer • ele1çlo. E informa 
que nlo há pos.&ibffdac:le de prorrogar o prazo para as inseri~. 
Esclarece que pode abrir um novo edital para novas inscric;ões, 
devido as vac:inaas, rras não pode mudar os c rteno5, apenas as 
datas. Em seguida, o conselheiro Natudi informa que não é 
pouivel divulgar o resutado das análises porque o proc:euo 
ainda nio t01 conc:luido e que s6 poderá fazer a divulgaçlo depc:MS 
que receber a documentação da entidade do Agreste. 
Pc»teriormerte, e informando que o Programai de Proteçlo a 
Crianças e Adolescentes An-eaçado& de Morte- PPCAAM, solicita 
representação do CEDCA no Progranw.. Fica deliberado a 
indicaçlo do conselheiro Natuch Logo apó:&, o presidente irlorma 
sobre o c:on>,,ite da Ag6ncia de Desenvolvimento Eccri6rnico de 
P•nembuco . NJ Diper, solicitando autorização para a diretora 
executNa Rosa Barro5, participe como membro da Càmara 
Te!Ntica de Responsabilidade Social, Voluntariado e 
Solldanedade. A oonselhe1ra Oanlêlle De Bel~ e11pla qut o 
objetivo e a captação de recursos e V1sa atuação das eff1)reus 
pa ra o Fundo E,tactuat da Criança e do Adolescente de 
Pernambuco - FEOCAIPE. O colegtado aprO\la a nd1eaçlo.O 
próximo aS6Unto tratado foi sobre o seminário o Marco Regula~io 
das Organizações da Sociedade Civil - MROSC. O presidente 
explica que j4I foi H>erado em pleno a real ização do referido 
seminâno e com abrang6ncia estadual. Complementa. ainda. que 
devido ao tato de ji ter sido deliberado, não devena mais estar na 
Càmara Temática de Politicas Publicas, mas sim na de 
ComJnlcaçlo e Articulação Fica de~befado que a dlscusdo 
sobre o auurto será reta na primei-a ret.r1ilo de 2019. Depo,il., 0 
presidente infom-. sobre o env10 pela SOS do R9'atóro sobre as 
ooon6nciaa envONendo violenaa sexual de crianças e 
adolelC:erltn no E.stado de Pernambuco. Fica deliberado que o 
referido documerio aeri encarrinhado • Coordenadoria do 
Soeiopedagõglco para qi..- sai• llatematizado e encaninhado 
oftcio, inlorrranclo sobre o auunto, ac. dez munciptOS c:om maior 
lnckitnaa. Em relaçlo ao pro;eto Conhecer para Fortalecer -
Etapa 2, da Escola deConselhoa. a aaseaora j 1Sldtca doCEOCA, 
Ana Leão, informa que a prop05ta deverá ser encarrinhada a 
Procuradoria Geral do Eatldo • PGE, considerando que para a 

1fl'1)lementaçlo da segunda etapa há. um aumerio do valor do 
recurso JnlClal. Fica deliberado que o projeto seri aa::iahzado por 
e-mad com os conselhe.a. para que seJII ana~aado e dlSCUbdo no 
próximo pleno. logo após, sobre o semmirio de Justiça 
RutauralNa, a d1reto1a e11ecutiva, Rosa Batros, e11plica que nlo 
101 poulvel realizar um aJrso corno havia sdo deliberado, poi& só 
poderia ser pot,5,ível atraves da Secretana de ~ministração, uma 

vez que a contrataçlo de pe$SOill • realizada pela referida 
secreta,ia Prosseguindo, a Cárnara de Apoto aos munlcipkls 
imaa suas e11planações. O conselhe110 Mallon Aragão ir1orma 
sobre o andamento das confer6nc1u m.mtcipa1a da aiança e do 

~MOente Apresenta uma paraa\ do quantitatwo de muncipias 
que Já realizaram ,1s c.onlerénaas e as que t5tlo em procesao de 
reaUaçlo, míll ainda hi um numero 5lgnificabvo de n-unicipios 

que não reahz.iram, con51d•ando a situação grave O conselhetro 

Mallon sugere que se,a al1erlda a Resoluç.\o 88, do CEOCAJPE, a 
fm de dlmnu,r o numero de delegados estabelecido a partir do 
quantitativo de habitan!n de cadii municlpio, pois oonu::lera que 
com a quantidade estabeleada na Resoiuoào 88, o nümero de 
delegados eler!Oa para as confertnciaa regionais e a estadual aer• 
alto. A con5elheira l ourdes Vtnokur tugere que para as prõxlmu 
confettnciaa regionais e estadual, haja 1.m estudo prévio dat 
estruturas para evitar o impacto financeiro na realizaçAo deuea 
.,.•nloa. Logo após o ex>nselhe1ro Mallon suger11 que, para 
d1rnriu1r 01 custos, as CX)f'lfer6ncias reg10na11 Mf•m real&zada em 
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apenas um dia. No entanto nu Ide• fot oonSlderadl pekJI, 
consel~ros como r'IY.,e,. oonaaderando que um dia nlo di pe,
fazer 10dH • diac:uuõel O conNlheiro comuna que f lCOLI 
eatabMddo pela ComMlo dN confer6nclaa os potoe, pera 
rNkzaçlo das confef6ncin regk>na.._ Strtlo 1, em Serra 
Talhada; Sartio 2, em PetrolN. Ag,Nte 1, em Carueru: .fGreate 2, 
em Garanh111a; Zona da Mata, em Vitória de Sarto Antlo e regilo 
metropolitana, em Recle. A co~t.ra lo.lfdn Vinokur Ni«rta 
a lmportinc:la do objetivo dM eonfer"'°aa regionM que t 
mtlhOl'ar as dilcullÕN, por tMO, M reduzir para um dia o objetivo 
n1o Hra ak:ançado Sobre o nwamo '9ffa, o conNhtN'O ROl'T'lef'O 
Sitva suga-e que o CEOCA rmnttore os municlp~. para garartir a 
reallzaçlo da& corderàncias municipais e, oonaequentemen1e, as 
,eg10nais e a estadual. Sobre o terra do atribuidoa d015 
enc:emnhamentot apó& NfefTI ~ em vot~o· a data P9'
realizaçlo d-. oonfer6nciaa municlpeit, .. , prorrogada -" 30 de 
dezent>ro e permanecer• o do numero da de6egado5 eltabet.:ldo 
na Rnouçlo 88 do CEOCA/PE. O C,orwelwttro Malk:ln augere 
que se,a contratada urra empr"8 para .... sorar a rNtoria da 
Confer6naa EMactual e, tan"Dtn\ aa temattz• 05 retat.órios d• 
conter,nciaa municipais Ap6I, algun• qunbon.,,..nb6 em 
relaçlo a neces5tdade da c:onlfataçio deaa empresa de imediato 

0 prNidentit c:oklca a quedo pera ser votada A c:ontrataçio foi 
aprovada. No tocante a cont«encla de Fernando de Noronha, o 
conselheiro Malon sugere que seja eatabtlecldo uma datl para 
realização da conter6nda diitràl. Fica delbefado que • c:omu,lo 
deterrrinará a data e eatrutura do PfooeMO Em eeguida, a di"etor'a 
necutrva, Roa 8arr06, a:pllCII que para a prârima etapa da 
consttução do piano de Fernando Noronha trft pa-■gena jj 
hava■m Stdo disponlb11izadas pela aclffW'l•traçlo do Arqulpêlago 
no entanto ac:Nerte que aerâ muito diftcil cont.eguir n0'w'N 

pa~• devido ao perlodo de rnJrto nuxo CM peuon n.i Ilia 
Em seguida sugere uma pausa na consb'uçlo do P\ano 
lnterset:Ot'ill das Pofiticas Pübl.cadoA,qu~lago de Femancbde 
Noronha e priorize a confertncla do mencionado diltrito, 
considerando as diflCUktadn ,-ra conseguir pa....gem e 
d1spc>n1biltdade para hospedagem. O próximo aaainto aprnentado 
f01 sobre o Relatório de Monitoramento dos Contelhoa T~ar• 
do Estado de Pernambuco. F100u dehberado que será 
encaminhado para aniiiM da ~ra Tem6tlca de Apoio e 
Fortalecimento dm Conselho5 Municipais no próximo pleno. A 
C.n-ara Temática de Medidas Promtivaa e Soc:IOeducativaa inicia 
sua apu1Hntaçio abordando oomo pnn-.iro aaainto a Mr tratado 
a Ultima rebelião no case de Caruaru. O oonsel\eiro Malon sugere 
que se1a solicitado intormaçõea oficiais à Fundaçlo de 
Atendwnenb Soaoeduc:al:No • FUNASE. e a partlf do que for 
enviado pela instrtuiçlo, coo-parar o qi..- foi paaado pel• IT1d1M 
para que sepm analtSadas e discutid• na Qn-ara Temábca de 
Medidas Protetivaa e Soc:ioeducatrvas_ Sugere , ameia, que o 
CEOCA realize uma vi&.ita a referida unidade da FUNASE. fazer a 
comparaçto e o conselio fazer urre viua a eua unidade O 
conselheiro Romero Sitva informou que o GAJOP tez a visita logo 
após a rebebão e que Já esta com o relaléno pronto, rTe$ sô 
poderá apresenta-lo no próximo pleno e expõe que acha pertinente 
que o CEDCA faça uma visita nesse momento logo apóa • 
rebelllo. Fica ntabe5ecido que as conHlheiraa 8'rbara e Solange 
farão a visita. Fica deliberado as datas para visitas • • unidades 

Case Caruaru e nrmauba, dia 21 e 28 de ncwembro, 
respectivamente. Logo apó& o prea,dente informa que ainda 
precisa ser apresentado o relatório da corrisdo de ética que teve 
o pedido de vistas feita pelo GAJOP. O a,nselhelro Romero Slva 
começa a relatoria fazendo .i lect1Sa do documento. Em seguida, 
lniaou-se a votação para instituir a comssio de etx:a. Forilm 
ele1110s os conselheiros Mallon Aragão, com 11 votos; a conselheira 
Barbara Cabral, com 8 votos e o conselheiro Eduardo Figueiredo, 
com 7 votos.. O cons.elheiro Mallon esclarece que a comissão de 
et:iea e estabelecida para um a•unto especifico. Em r el■çio aos 
nto5 fica determinado que que seguirá o nwsrro nto apresentado 
pelos conselt-.iros Eduardo e Natuch e o p,azo para apresentaçio 
do produto fica estabelecido para o próxtrm pleno. Posltenormer,te 

do dada& os informe$. Iniciando-se pela COOMlhelra Hen-i Vilas 
Soas que informa sobre o sernnàrio do Fórum E5tadual de 
Prevenção e Errad1C&ção do Traba lho lntanbl em Pernambuco -

FEPETIPE, nos dias Zl e28 denoverrbro, noaudllénodoCEOCA 
e sokila uma representação do CEOCA. Em seguld.i, a diretora 
executiva tntorrre que o Colebvo Mlihef Vida enc::arnnhou convlle 
para for1N1çlo sobre direim se11uais de crianças e ado.cena 
LGBT, nos dias 13 e 14 de n0tembro. A diretora tambim avil.a que 
o pleno descentralizado dos CEAS que aconteoefia .m Surubm 
foi adiado para fevereuo de 2019 Em relação ao oftcio do CEOCA 
enviado para o Mirüsterio Publico sobre o prazo de entrega da 
oondusão das obras das unidades da FUNASE do Cabo de Santo 
Agostinho e Jaboallo dos Guararapeg, responde a pron"Dt:ora 
responsável que a previNO de instalaçlo da unidade Jaboatlo 
está prevista para final de 2018, enquario que pera o e.. do 
Cabo de Santo Ag~ho nlo • de rHpOnlabibdade da sua 
juuad1çlo e que nlo hi prazo fofmal pre ... tabM9eldo pa,
condusio da obra. A diretota 1nfor,,.. taff'Oflm que o Comhca 
Recife M>icdou aO& CEOCA uma retaçio de entld.adN para que o 
Cor-..ho indiq!A M algumas delas estio pendentea COTI Fundo 
Eudual da Cnança e Adolescente O conselheiro Mtlon augere 
que para o prOIC1mo pleno Mjam convidadca reprttMntantN dol 
munidpioa de lgarauu e R«::it. para ..:::larec:i"9f'ltos sobre as 
a-lanças refugiadas venezuelana para que o CEDCA po$H 

torrar conhecimento e. se nec:ieuá-io, tazer encaminhamentos a 
r9$f)9ito d.nu queltlo. Em seguida o presidente encerra a 
assembleia e agradece a preaença de todos 

Arnaldo Garcia de AJencar Sanapmo 
Presdente do CEOCA/PE 

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S/A • PERPART 

EDITAL OE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

Cornocarno5 ca Mnholea aaonlSlH dNta ~rt, para M 
reunirem em Asstmbleaa Geral ExtraordNria, a Nt' realllada 
na sede IC>cial da C0fl1)anhill, à rua Dr. Joio laoe«Sa, n• 395, 
Cordeiro, Reot.PE. no CMI 21 .02.2011, OI h, em pnmetra 
convocaçlo , • 09 h • 30 mln, em segunda convocaçio, a fm 
de deliberar sobre as segu inte■ ord4tnt do da a) Altsaçlo do 
EstatLCo Social para 1upreulo d06 al'bgOI 44, 45, e 48 (Capitulo 
IX) , b) Ele,clo doo momi.01 do ConMlho de AdoNllllraçlo o 
foc.~ da sua remunert.çlo, tm c:ordortr,dede oom o d"'4)QIIO 
no art,go 152. da l et e.404/78 e: e) 01Jtra. aS1Untoa oonlllatm. 

Recite, 13 de fevereuoCM 2019 
Marcut Soares sampak> - Prndente oo ConMlho de 

Admon.-lo. 


