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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 3 
 4 
No vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e 5 
trinta minutos, é declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do 6 
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do 7 
Recife - COMDICA, na sede do órgão, situado na Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista, 8 
Recife-PE, e a presidente Ana Maria de Farias Lira coloca para deliberação os seguintes temas 9 
em pauta: DEMANDAS DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE ESCOLHA 10 
DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES E HOMOLOGAÇÃO DO 11 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHOS 12 
TUTELARES DO RECIFE 2019. Participaram do pleno na condição de conselheiras(os): 13 
Ana Maria de Farias Lira e Elizabete de Sousa Godinho (Secretaria de Desenvolvimento 14 
Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - SDSJPSDDH); Andréa 15 
Ricardo de Castro (Secretaria de Educação); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 16 
(Gabinete do Prefeito); Germana Bezerra Suassuna (Secretaria de Saúde); Vesta Pires 17 
Magalhães Filha e Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho (Procuradoria Geral do 18 
Município); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (CIEE - Centro de Integração Empresa 19 
Escola de Pernambuco); Itamar Sousa de Lima Júnior (Conselho Regional de Psicologia - 20 
CRP); Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa (Conselho Regional de Serviço Social -CRESS-PE); 21 
Núbia Carla de Azevedo Mesquita  e Eliane Monteiro da Silva Coelho (Associação para a 22 
Restauração do Homem); Evandro Alves de Freitas e Géssica Dias Lins de Oliveira (Instituto 23 
Solidare) e, ainda, os técnicos do COMDICA, Anderson Ferreira, Roberta Sartori, Aurely 24 
Macedo, Ieda Accioly, (Sociopedagógico); Angélica Araújo e Luiz Eduardo Júnior 25 
(Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. A presidente inicia o pleno 26 
informando que recebeu um chamado de última hora, na sexta-feira, dia 18, por telefone, das 27 
32ª e 33ª Promotorias de Justiça e Defesa da Cidadania da Capital para comparecer a uma 28 
reunião, no qual foi acompanhada com a executiva Simone Melo. Ela comunica que foi 29 
recebida pelas promotoras, Drª Rosa Maria Salvi da Carvalheira e Drª Jecqueline Guilherme 30 
Aymar Elihimas, com observações sobre o processo de escolha. Na ocasião, as promotoras 31 
colocaram que as atas do processo mereciam mais detalhes, pois estavam sucintas demais, diz 32 
ela. A presidente diz ainda que as promotoras entregaram um ofício Conjunto n°19/2019 - 32ª 33 
e 33ª PJDCC requisitando documentos e informações (anexo I), com prazo de cinco dias úteis 34 
para as devidas respostas. No decorrer da reunião, as promotoras fizeram algumas observações 35 
sobre o processo de escolha e comunicaram do quantitativo de pedidos de impugnação e 36 
revisão de votos recebidos nas promotorias, em especial da RPA 06, diz a mesma. A executiva 37 
Simone diz que as promotoras foram claras da necessidade de reformular todas as atas do 38 
processo, de 06 a 09 de outubro, inclusive com a necessidade de fundamentar os julgamentos 39 
na ata do dia 16 de outubro. Ela afirma que os itens 1, 2 e 3, do Ofício Conjunto, já estão sendo 40 
respondidos e são de responsabilidade da secretaria executiva. No momento, a presidente faz a 41 
leitura do referido documento conjunto e do Termo de Reunião para o conhecimento do 42 
colegiado. Feita a leitura, a presidente esclarece que todos os requerimentos serão respondidos 43 
adequadamente e as atas refeitas. Com relação ao item 9, a presidente lembra que a Emprel 44 
distribuiu os Kits Equipamentos nos dias 30 de setembro e 01 e 02 de outubro. O COMDICA 45 
distribuiu os Kits Impressos/pen drives, das RPA´s 01 a 05, no sábado e, os kits da RPA 06, no 46 
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domingo, afirma ela. Com relação ao tem 3, Simone informa que o trabalho é árduo, 47 
minucioso, detalhado e que está sendo realizado pelos colaboradores Júnior e Victor. Simone 48 
explica que, ao analisar cada urna, é preciso verificar que tem urna manual que, na verdade, é 49 
urna mista. A executiva diz ainda que já solicitou da Emprel o encaminhamento dos protocolos 50 
de entrega dos Kits Eletrônicos para subsidiar as respostas. A conselheira Auxiliadora acha 51 
importante fazer a dilatação de prazo, por uma semana, em virtude do número insuficiente de 52 
técnicos trabalhando no procedimento. Com relação ao tem 4, Simone coloca que não houve 53 
equipe técnica suficiente para fazer a instalação dos computadores e do sistema e, ainda, que 54 
algumas gestores de escola chegaram atrasados no domingo ou não compareceram ao local de 55 
votação. Dito isso, a presidente esclarece que não houve cobrança financeira no 56 
desenvolvimento do sistema por parte da Emprel e que os custos são relativos, por exemplo, a 57 
aluguel de equipamentos, já que a Secretaria de Educação não tinha computadores suficiente 58 
para fazer o empréstimo com a antecedência necessária para a eleição; com alimentação e 59 
outras questões necessárias. A conselheira Elizabete diz que o orçamento tramitou dentro da 60 
SDSJPSDDH já que a Emprel não pediu diretamente. Com relação ao andamento do processo, 61 
a presidente reconhece que aconteceram falhas por falta de pessoal no dia da escolha, 06 de 62 
outubro, e que houve a inscrição de 970 (novecentos e setenta) servidores municipais, mas que 63 
parte deles não compareceram para trabalhar por vários motivos. A conselheira Hemi diz que 64 
se fosse feito um levantamento das pessoas que não compareceram ao treinamento, poderia ter 65 
sido tomada uma decisão para resolver parte dos problemas de pessoal. A presidente responde 66 
para a conselheira Hemi que não havia tempo suficiente para tal providência e reconhece os 67 
problemas operacionais. A técnica Angélica explica que a convocação para o treinamento foi 68 
realizada com ajuda do sistema de e-mails da Emprel e que foi bastante positivo. Pela manhã 69 
cerca de 500 (quinhentas) pessoas compareceram e, no turno da tarde, o público foi menor, 70 
mas que vale ser considerado, diz a técnica. Angélica informa que foi encarregada, junto com o 71 
técnico Júnior, para distribuir o pessoal inscrito nos locais de votação/seções eleitorais 72 
COMDICA, após a falta de entendimento da Emprel sobre a logística adotada pelo 73 
COMDICA. O problema é que a Emprel formatou tabelas onde cada escola municipal 74 
receberia um trio formado por mesário, presidente de mesa e administrador de prédio, quando, 75 
na verdade, era necessário dois mesários e um presidente de mesa para cada seção eleitoral 76 
COMDICA, explica Angélica. Ela relata que, como o tempo foi curto para resolver o 77 
problema, o COMDICA decidiu fazer a distribuição manual com a ajuda de filtros específicos 78 
do excel, por bairro. Angélica diz que o maior problema foi na RPA 06, por conta do local 79 
onde os mesários e presidentes de mesa moravam e o quantitativo de pessoas disponíveis no 80 
cadastramento. A maioria dos inscritos na RPA 06 residiam em Boa Viagem e Imbiribeira e 81 
foram convocados para trabalhar no Ibura, Cohab e nas UR´s, assim, muitos desistiram, afirma 82 
a técnica. Tinha também pessoas residentes em outros municípios que foram alocadas para a 83 
RPA 06 por falta de pessoal, diz a mesma. Ela explica que o problema poderia ter sido evitado 84 
se, no momento da inscrição, houvesse uma link entre residência do colaborador e a escola 85 
municipal onde funcionaria a seção e, assim, imediatamente, as pessoas ficariam sabendo o seu 86 
local de trabalho. A conselheira Elizabete reconhece que a questão do sistema de distribuição 87 
foi um dos mais sérios. A conselheira Auxiliadora afirma que a definição do formato de 88 
participação foi muito tardio e, por isso, alguns problemas. A presidente afirma que as 89 
dificuldade operacionais do processo existiram e que é preciso assumir, pois 58 mil eleitores 90 
votaram em 345 escolas municipais de forma eletrônica e manual. A executiva Simone afirma 91 
que a Emprel não estava preparada para uma eleição de forma mista. A empresa já 92 
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disponibilizou o quantitativo das urnas que foram manuais e eletrônicas para que seja 93 
respondida as questões, diz ela.  A presidente diz que foi dado conhecimento sobre o 94 
documento do Ministério Público e agora o COMDICA precisa responder as questões dentro 95 
do prazo. Ela sugere que o documento seja respondido pelas representantes da Procuradoria 96 
Geral do Município, Vesta e Andréa Coimbra, e, posteriormente, socializado com todo o 97 
colegiado. Fica agendada reunião da Comissão Eleitoral na quarta-feira, dia 30, às 13h30, para 98 
a aprovação do documento.  A presidente segue a pauta e abre a discussão de homologação do 99 
resultado final do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares. A questão se 100 
refere a homologar o resultado de todas as seis RPA´s ou apenas uma parte. O conselheiro 101 
Evandro pergunta qual o tempo que o COMDICA dispõe para realizar o ato. A presidente 102 
responde que a homologação já devia ter sido realizada. A conselheira Auxiliadora afirma que 103 
a intenção expressa no voto do eleitor foi observada em todas as circunstâncias e, por isso, vota 104 
pela homologação de todas as RPA´s. A conselheira Andréa Castro também concorda com a 105 
homologação, diz que problemas aconteceram, mas que foi montada uma força-tarefa para 106 
resolver e finaliza dizendo do resultado que mostra o desejo legítimo do eleitor. Em regime de 107 
votação, o colegiado decide, por unanimidade, aprovar a homologação do Processo de 108 
Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares do Recife de todas as 06 Regiões Político 109 
Administrativas (RPA´s) da Cidade. Por fim, a presidente afirma que solicitará que Simone 110 
Melo faça um comunicado as pessoas que entraram com requerimento, pedindo desculpas, 111 
individualmente, pela demora na resposta do julgamento. INFORMES GERAIS - O Fórum 112 
DCA encaminha ofício solicitando as seguintes pautas para o próximo pleno: avaliação do 113 
processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares 2019, debate sobre a formação 114 
específica para os conselheiros tutelares eleitos e a participação do fórum no debate sobre a 115 
grade curricular do curso de formação. Em relação ao último ponto, a presidente pede que o 116 
fórum escolha um representante para fazer a discussão. A formação já está contratada e o grupo 117 
que deverá fazer é o IEDS, empresa que aplicou as provas, diz a presidente. O conselheiro 118 
Itamar sugere a divulgação da discussão sobre formação para os eleitos no sentido de uma 119 
construção conjunta. A conselheira Hemi sugere a Escola de Conselhos/UFRPE para fazer a 120 
formação continuada dos conselheiros eleitos. Não tendo nada mais que por si só mereça 121 
registro, a reunião é encerrada às 12h00.  122 
 123 
Recife, 23 de outubro de 2019 124 
 125 
________________________________ 126 
Ana Maria de Farias Lira  127 
Presidente 128 
 129 
________________________________ 130 
Elizabete de Sousa Godinho 131 
(Conselheira / Secretaria de Desenvolvimento Social,  132 
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos)  133 
 134 
________________________________ 135 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 136 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito) 137 
 138 
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________________________________ 139 
Vesta Pires Magalhães Filha 140 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 141 
 142 
 ________________________________ 143 
Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho 144 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 145 
 146 
________________________________ 147 
Germana Bezerra Suassuna 148 
(Conselheira / Secretaria de Saúde) 149 
 150 
__________________________________ 151 
Itamar Sousa de Lima Júnior 152 
(Conselheiro / Conselho Regional de Psicologia - CRP) 153 
 154 
 155 
____________________________ 156 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 157 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 158 
 159 
 160 
__________________________________ 161 
Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa 162 
(Conselheira / Conselho Regional de Serviço Social - CRESS) 163 
 164 
 165 
__________________________________ 166 
Núbia Carla de Azevedo Mesquita 167 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 168 
 169 
 170 
__________________________________ 171 
Eliane Monteiro da Silva Coelho 172 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 173 
 174 
 175 
_________________________________ 176 
Géssica Dias Lins de Oliveira 177 
(Conselheira / Instituto Solidare) 178 
 179 
 180 
__________________________________ 181 
Evandro Alves de Freitas 182 
(Conselheiro / Instituto Solidare) 183 
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