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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 3 
 4 

No décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 5 
minutos, é declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho Municipal de 6 
Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, na sede do órgão, 7 
situado na Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista, Recife-PE, e a presidente Ana Maria de Farias 8 
Lira coloca para deliberação os seguintes temas em pauta: APROVAÇÃO DE ATA; DIÁLOGO 9 
SOBRE O PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA/FORMAÇÃO DA COMISSÃO; 10 
DEMANDAS DAS COMISSÕES (SOCIOPEDAGÓGICA - REGISTRO DE ENTIDADES, 11 
INSCRIÇÃO DE PROGRAMA, RECADASTRAMENTO, RELATÓRIO ANUAL); 12 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (PANORAMA DO FMCA/2019 - 1° 13 
MONITORAMENTO); FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO DA LEI 14 
E DO REGIMENTO INTERNO DO COMDICA; DATA DO PLANEJAMENTO ANUAL DO 15 
COMDICA (2º QUINZENA/JAN) E INFORMES GERAIS. Participaram do pleno na condição de 16 
conselheiras(os): Ana Maria de Farias Lira (Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 17 
Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - SDSJPSDDH); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da 18 
Cunha (Gabinete do Prefeito); Andréa Ricardo de Castro (Secretaria de Educação); Germana Bezerra 19 
Suassuna e Paulo Germano de Frias (Secretaria de Saúde); Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho 20 
(Procuradoria Geral do Município); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (CIEE - Centro de 21 
Integração Empresa Escola de Pernambuco); Núbia Carla de Azevedo Mesquita  e Eliane Monteiro da 22 
Silva Coelho (Associação para a Restauração do Homem); Natuch Pinto de Lira (Cendhec); Rafaela 23 
Ribeiro Saraiva da Costa (CRESS - Conselho Regional de Serviço Social); Luana Azevedo da Silva 24 
(Escola Dom Bosco); Evandro Alves de Freitas e Géssica Dias Lins de Oliveira (Instituto Solidare) e 25 
Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor) e também, os representantes da 26 
sociedade civil: Ana Paula Lins (Espro); Maria Lúcia (Asbeas/Insf); Madalena Fuchs (Educandário 27 
Nossa Senhora do Rosário); Luana Farias (Centro Comunitário Integração); Cleonice Lira e Maria da 28 
Conceição (Exercito de Salvação); Silvana Camelo (NACC); Centro Educacional do Flau; Maria 29 
Araújo (Rede Cidadã); Pedro Ribeiro (Etapas); André Torres (Conselho Tutelar); Rogério Moraes 30 
(Secretário Executivo de Primeira Infância) e, ainda, os técnicos do COMDICA: Anderson Ferreira, 31 
Roberta Sartori, Aurely Macedo, Ieda Accioly, (Sociopedagógico); Angélica Araújo e Luiz Eduardo 32 
Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. A presidente inicia o pleno 33 
informando a pauta do dia e pergunta ao colegiado se todos(as) fizeram a leitura da ata do dia 19 de 34 
novembro do corrente para aprovação. O pleno responde positivamente e a ata do dia 19 de 35 
novembro é aprovada por unanimidade. A presidente segue a pauta com o diálogo sobre o Plano 36 
Municipal da Primeira Infância (PMPI) e formação da comissão. Ela lembra que houve uma audiência 37 
pública sobre a questão no último dia 10 de dezembro, na Câmara de Municipal, onde foi apresentado 38 
os principais pontos para a formulação do plano e coloca que saiu da audiência com a deliberação de 39 
colocar o assunto em pauta e que, se possível, criar a comissão sobre o tema. A mesma coloca que o 40 
COMDICA assume publicamente a responsabilidade de condução do plano. O secretário executivo da 41 
Primeira Infância, Rogério Moraes, coloca que contou dezenove contribuições das mais diversas áreas 42 
durante a audiência. Ele informa que o COMDICA vai coordenar todo o processo de construção do 43 
PMPI e que a secretaria executiva deve apoiar. Ele coloca que uma equipe técnica da Seplag estará à 44 
disposição. Dito isso, a Comissão da Primeira Infância fica formada pelos seguintes 45 
conselheiros(as): Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Andréa 46 
Ricardo de Castro (Secretaria de Educação); Germana Bezerra Suassuna e Paulo Germano de Frias 47 
(Secretaria de Saúde); Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho (Procuradoria Geral do Município); 48 
Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa (CRESS - Conselho Regional de Serviço Social); Natuch Pinto de 49 
Lira (Cendhec) e o secretário executivo da Primeira Infância, Rogério Morais. A conselheira Rafaela 50 
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lembra ainda o nome de Lígia (Rede Nacional) para contribuir com o debate. A presidente lembra que o 51 
planejamento anual do COMDICA prevê o início dos trabalhos da Comissão da Primeira Infância e 52 
outras comissões que estão previstas. A previsão do planejamento é para a primeira quinzena de 53 
janeiro/2020, diz ela. Seguindo a pauta, a presidente solicita que seja apresentada a demanda da 54 
Comissão Sociopedagógica. A conselheira Andréa Castro diz que a comissão finalizou os trabalhos na 55 
última terça-feira, dia 10, com o cumprimento da meta prevista e que a equipe está de parabéns. A 56 
técnica Roberta apresenta o recadastramento da Instituto Solidare (RPA 05) que têm os eixos de 57 
atuação: Orientação e Apoio Sócio Familiar e Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto. A instituição 58 
não recebeu financiamento nos últimos dois anos, não apresentou alvará de funcionamento já que 59 
aguarda os trâmites do Corpo de Bombeiros, mas possui infraestrutura compatível para a realização das 60 
atividades propostas, diz a técnica. Roberta informa que o parecer técnico afirma que a instituição 61 
atende crianças e adolescentes no contra turno escolar nos seguintes projetos: Projeto Nova Coqueiral; 62 
Projeto Pescar; Projeto Coletivo Coca-Cola e Projeto Seleta. A análise documental e a visita de 63 
monitoramento observaram que o instituto se encontra em consonância com o Estatuto da Criança e do 64 
Adolescente no que tange ao regime de atendimento e que as atividades estão coerentes com a 65 
finalidade e objetivos apresentados no estatuto e proposta pedagógica, apresentando assim, excelentes 66 
condições técnicas e de infraestrutura. Diante do exposto, a equipe técnica recomenda o 67 
recadastramento da instituição. A Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer técnico, com 68 
ressalva do alvará de funcionamento. Em regime de votação, o colegiado aprova o recadastramento 69 
do Instituto Solidare. A técnica Ieda apresenta o recadastramento do Projeto Barnabé (RPA 04) que 70 
tem como eixo de atuação a Orientação e Apoio Sócio Familiar. A instituição não recebeu 71 
financiamento nos últimos dois anos, não apresentou alvará de funcionamento já que aguarda os 72 
trâmites da documentação, mas possui infraestrutura compatível para a realização das atividades 73 
propostas, diz a técnica. Diante do exposto, a equipe técnica recomenda o recadastramento do projeto e 74 
a Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer, com ressalva para o alvará de funcionamento. Em 75 
regime de votação, o colegiado aprova o recadastramento do Projeto Barnabé. A técnica Ieda 76 
apresenta o recadastramento da Escola Dom Bosco (RPA 05) que tem como eixo de atuação o Apoio 77 
Sócio Familiar e Aprendizagem. A instituição não recebeu financiamento nos últimos dois anos, não 78 
apresentou alvará de funcionamento já que aguarda os trâmites da documentação, mas possui 79 
infraestrutura compatível para a realização das atividades propostas, diz a técnica. Diante do exposto, a 80 
equipe técnica recomenda o recadastramento da instituição já que as suas atividades estão de acordo 81 
com o que rege o seu plano de trabalho, consonante com os Artigos: 90 e 91 do Estatuto da Criança e 82 
do Adolescente, bem como está de acordo com a Lei nº 10.097/2000, referente ao Programa de 83 
Aprendizagem. A Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer técnico, com ressalva para o alvará 84 
de funcionamento. Em regime de votação, o colegiado aprova o recadastramento da Escola Dom 85 
Bosco. O técnico Anderson apresenta o recadastramento do Centro de Integração Empresa Escola - 86 
CIEE (RPA 01) que tem como eixo de atuação Aprendizagem e Profissionalização. A instituição não 87 
recebeu financiamento nos últimos dois anos, apresentou alvará de funcionamento e possui 88 
infraestrutura compatível para a realização das atividades propostas, diz o técnico. Diante do exposto, a 89 
equipe técnica recomenda o recadastramento da instituição já que as suas atividades estão de acordo 90 
com o que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Comissão Sociopedagógica acompanha o 91 
parecer técnico. Em regime de votação, o colegiado aprova o recadastramento do CIEE. A técnica 92 
Aurely apresenta o recadastramento da Casa de Passagem (RPA 01) que tem como eixo de atuação 93 
Orientação e Apoio Sócio Familiar e Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto. O parecer técnico 94 
registra que para fins de fechamento do processo de recadastramento de entidades iniciado no ano de 95 
2018 com resolução complementar para este efeito de nº 033/2018 datada de 06/11/2019 e publicada no 96 
Diário Oficial do município, foi realizada visita institucional à organização em 06/12/2019, às 9h35, no 97 
endereço de localização da OSC não há atividades pedagógicas, local fechado e com placa indicando 98 
aluguel. Em 03/06/2019, por deliberação plenária, todas as organizações que haviam sido financiadas 99 
em 2017/2018, receberiam a validação do recadastramento, através de Resolução própria. Todavia, ao 100 
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ser enviado o ofício de nº 215, datado de 05/07/2019 para a OSC notificando-a sobre esta deliberação e 101 
encaminhado em 10/07/2019; o motoqueiro não encontrou ninguém na organização e o portão estava 102 
com cadeado. Este dado foi direcionado para a Comissão Sociopedagógica que em 22/07/2019 103 
deliberou que um técnico realizasse visita ao local, o que foi realizado conforme disposto acima. 104 
Destaca-se neste parecer técnico que a OSC, não encaminhou ao conselho quaisquer ofícios ou e-mail 105 
informando sobre, mudança de endereço ou suspensão das atividades até a presente data. Desta forma 106 
diante do exposto e considerando o previsto nas resoluções de recadastramento dos anos de 2018 e 107 
2019, encaminha-se este relatório para apreciação e deliberação desta presente comissão. A 108 
recomendação é pela suspensão do registro de nº 0020 num prazo de 180 (cento e oitenta) dias 109 
conforme disposto pela Resolução de Registro de Entidades do COMDICA de nº 001/2016. 110 
Direcionado para este fim, ofício para a OSC através do endereço de sua dirigente, notificando quanto à 111 
deliberação de SUSPENSÃO e prazos para resposta a este conselho. A presidente diz que o COMDICA 112 
reconhece o trabalho histórico da Casa de Passagem, porém é preciso que o colegiado tome uma 113 
decisão com relação ao registro da entidade. Em regime de votação, o colegiado aprova a suspensão 114 
do registro da Casa de Passagem, conforme recomendação da comissão. A técnica Aurely apresenta 115 
o recadastramento do Centro Comunitário Salesiano (RPA 03) que tem como eixo de atuação 116 
aprendizagem e profissionalização. A instituição não recebeu financiamento nos últimos dois anos e 117 
não apresentou alvará de funcionamento. O parecer técnico informa que para fins de fechamento do 118 
processo de recadastramento de entidades iniciado no ano de 2018 com resolução complementar nº 119 
033/2018 datada de 06/11/2019 e publicada no Diário Oficial do município foi realizada visita 120 
institucional à organização em 06/12/2019, às 10:45. No endereço de localização da OSC não há 121 
atividades pedagógicas desde dezembro/2017, conforme dados repassados por senhora que encontrava-122 
se na paróquia que fica ao lado da instituição. No local, há ainda no muro o nome da organização, 123 
porém o prédio está em reforma estrutural, fato este que a senhora citada acima, corroborou ao 124 
mencionar que o prédio foi alugado pelas irmãs, após um longo período de dificuldades das mesmas em 125 
vende-lo; e após isto tomaram a decisão de aluga-lo. Destaca-se neste parecer técnico que a OSC não 126 
encaminhou ao conselho o plano de trabalho atualizado ano 2018/2019 e que ainda no ano de 2018, 127 
através do ofício de nº 01/2017 suspensão das atividades no período de Janeiro a Agosto – 2018 (por 128 
dificuldades de manutenção das atividades da organização); com resposta do COMDICA através do 129 
ofício nº 086/2018. Direcionar ao colegiado COMDICA Recife suspensão do registro de nº 0053 num 130 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias conforme disposto pela Resolução de Registro de Entidades do 131 
COMDICA de nº 001/2016 – seção III - Da Suspensão.  Encaminhando posteriormente, ofício para a 132 
OSC notificando quanto à deliberação e prazos devidos para resposta a este conselho. O parecer da 133 
Comissão Sociopedagógica é favorável a suspensão da OSC. Dito isso, a presidente registra que a 134 
suspensão da OSC é uma perda para toda a sociedade já que a entidade tem um trabalho importante há 135 
muitos anos. Em regime de votação, o colegiado aprova a suspensão do registro do Centro 136 
Comunitário Salesiano, conforme recomendação da comissão. As técnicas Aurely e Roberta 137 
apresentam a solicitação de registro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 138 
inscrição das atividades dos núcleos. Aurely informa que o serviço não é feito exclusivamente para 139 
crianças e adolescentes, mas o direcionamento ao COMDICA diz respeito ao público infantojuvenil. 140 
Ela diz que o SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 141 
complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e 142 
Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 143 
Famílias e Indivíduos (PAEFI) e realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de 144 
lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção 145 
social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 146 
reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares, diz Aurely. O objetivo do 147 
serviço é fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de 148 
experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter 149 
preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos 150 
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usuários. A forma de acesso é através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do 151 
município. A técnica Roberta afirma que visitou o Núcleo Clube Náutico Capibaribe (RPA 03) atende 152 
239 (duzentas e trinta e nove crianças e adolescentes) e as atividades desenvolvidas são de Futsal, 153 
Basquete, Hidroginástica, Taekwond e Natação. O clube ainda disponibiliza 05 (cinco) vagas nas 154 
modalidades esportivas, junto aos sócios para o público do SCFV, além de 50 (cinquenta) ingressos 155 
para as partidas de futebol. A equipe passa por monitoramentos periódicos, realizados pelo coordenador 156 
do serviço, com a seguinte distribuição: duas vezes ao mês, sendo uma visita técnica do coordenador a 157 
cada núcleo e uma reunião geral com todos os núcleos juntos. De acordo com a visita da equipe técnica 158 
foi observado que a equipe ligada as atividades deste núcleo, possui excelente capacidade de 159 
compreensão das ações que são aplicadas, além da percepção sensível quanto às necessidades das 160 
famílias, denotando assim, um ótimo grau de empatia e acolhimento para com todos os 161 
encaminhamentos.  Diante do exposto, a equipe técnica recomenda parecer favorável a inscrição deste 162 
núcleo, com a recomendação de solicitação do Alvará de Funcionamento.  O parecer da comissão é 163 
favorável. A conselheira Hemi questiona a falta de continuidade e ausência de detalhamento do Plano 164 
de Trabalho do SCFV. A conselheira Andréia Castro sugere encontros nas terças-feiras para estudos 165 
mais aprofundados sobre o assunto. O conselheiro Paulo Frias coloca dúvidas sobre a inscrição do 166 
serviço no COMDICA para um possível financiamento do FMCA. Paulo questiona um futuro duplo 167 
financiamento (SUAS e COMDICA). A conselheira Auxiliadora (Dora) sugere uma mudança na 168 
legislação para que não aconteça dois financiamentos públicos em virtude da inscrição do serviço no 169 
COMDICA. A conselheira Rafaela esclarece que a inscrição é para que o serviço possa funcionar e o 170 
COMDICA realizar a fiscalização. A mesma diz da importância de monitorar o desenvolvimento das 171 
atividades da sociedade civil e do governo municipal, papel do conselho. Em regime de votação, o 172 
colegiado aprova o parecer da comissão para inscrição do SCFV - Núcleo Clube Náutico 173 
Capibaribe. Com relação ao Núcleo Pão da Vida (RPA 01), a técnica Roberta afirma que a capacidade 174 
de atendimento é de 40 (quarenta) crianças e adolescentes e que o núcleo desenvolve oficinas de artes. 175 
A equipe do projeto passa por monitoramentos periódicos realizados pelo coordenador do serviço duas 176 
vezes ao mês, visando o acompanhamento do planejamento das ações e a discussão de pautas 177 
excepcionais. Diante do exposto, a equipe técnica recomenda parecer favorável a inscrição do núcleo 178 
com a recomendação de solicitação do Alvará de Funcionamento. Em regime de votação, o colegiado 179 
aprova o parecer da comissão para inscrição do SCFV - Núcleo Pão da Vida. Com relação ao 180 
Núcleo Sport (RPA 04), a técnica Roberta afirma que as ações desenvolvidas são relacionadas aos 181 
esportes e que atende 400 (quatrocentas) crianças e adolescentes. O núcleo atua com cinco educadores 182 
sociais, uma orientadora social e um jovem aprendiz.  De acordo com a visita da equipe técnica, 183 
observou que a equipe ligada as atividades deste núcleo, possui excelente capacidade de compreensão 184 
das ações que são aplicadas, além da percepção sensível quanto às necessidades das famílias, denotando 185 
assim, um ótimo grau de empatia e acolhimento para com todos os encaminhamentos. O uso das 186 
ferramentas pedagógicas atualizadas, além da preocupação dos educadores, em elaborar um plano 187 
pedagógico centrado na realidade das crianças e adolescentes e suas famílias. Possui excelente estrutura 188 
física, quanto as atividades coletivas. A equipe passa por monitoramentos periódicos, realizados pelo 189 
coordenador do serviço. O diferencial do referido núcleo é que os pais e/ou responsáveis são 190 
“obrigados” a levar seus filhos(as) para o serviço de convivência, diz Roberta. Diante do exposto, a 191 
equipe técnica recomenda parecer favorável a inscrição deste núcleo com a recomendação de 192 
solicitação do Alvará de Funcionamento. Em regime de votação, o colegiado aprova o parecer da 193 
comissão para inscrição do SCFV – Núcleo Sport. Com relação ao Núcleo da Associação dos 194 
Moradores do Ibura (RPA 06), a técnica Roberta afirma que a equipe técnica não conseguiu realizar a 195 
visita ao local por conta do difícil acesso já que a associação fica em Terra Nostra. Ela diz ainda que foi 196 
encaminhado para o Chefe de Divisão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Edson, 197 
solicitação de informações acerca das atividades desenvolvidas e apresentação do Plano de Trabalho. O 198 
mesmo respondeu que para o SCFV não existem Plano de Trabalho e informou que para ter acesso ao 199 
espaço onde as atividades são executadas é preciso entrar com um o Educador Social. Assim, a 200 
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Comissão Sociopedagógica sugere que seja realizada uma visita para verificar estrutura física, 201 
atividades desenvolvidas e profissionais que executam o serviço e que seja enviado um ofício 202 
solicitando o planejamento das atividades, cronograma e metas de atendimento, além do Alvará de 203 
Funcionamento. Por fim, a comissão sugere ainda entrar em contato com o líder comunitário da área 204 
para agendar uma visita já que o local é perigoso. A conselheira Hemi sugere a interlocução com o líder 205 
comunitário da região. O encaminhamento do colegiado é entrar em contato com Edson para 206 
agendar uma reunião para marcar visita técnica na companhia da liderança do local. A 207 
deliberação fica pendente esperando o monitoramento.  Com relação ao Núcleo da Associação 208 
Atlética do Banco do Brasil (RPA 03), a técnica Aurely afirma que no serviço são atendidos/as 94 209 
(noventa e quatro) crianças e 56 (cinquenta e seis) adolescentes. Dos vários grupos familiares 210 
vinculados na unidade, 12 (doze) famílias possuem grupos de irmãos/ãs vinculados ao Núcleo AABB. 211 
Ela informa que ao todo são seis modalidades esportivas e que na estrutura organizacional da unidade 212 
da AABB atuam 08 (oito) profissionais: 05 educadores sociais; 01 orientadora social e 02 Jovens 213 
aprendizes. A unidade possui 01 (uma) sala para atividades administrativas / atendimentos aos 214 
beneficiários e guarda de materiais administrativos e alimentação/lanche dos participantes. Para a 215 
execução das atividades pedagógicas e esportivas, todos os espaços da AABB são disponibilizados para 216 
o público participante, exceto a necessidade de agendamento do auditório, salão de atividades e 217 
quadras. As recomendações do parecer técnico são as seguintes: atualização do Atestado de 218 
Regularidade do Corpo de Bombeiros, conforme explicitado no item Análise Documental – Inscrição 219 
de Serviço e Programas da AABB e encaminhamento de certidão atualizada mediante ofício. Diante dos 220 
pontos expostos, a técnica responsável encaminha parecer favorável a inscrição deste Núcleo SCFV 221 
AABB dentro do Programa de Serviço de Convivência Familiar e Comunitária, condicionada aos 222 
ajustes. A comissão recomenda a inscrição deste núcleo de acordo com o parecer técnico e aponta ainda 223 
que o conselho possa orientar a AABB para que possa registrar-se no COMDICA. Em regime de 224 
votação, o colegiado aprova o parecer da comissão para inscrição do SCFV – Núcleo AABB. Com 225 
relação ao Núcleo do Estádio do Santa Cruz (RPA 02), a técnica Aurely afirma que fez a visita na 226 
companhia da conselheira Eliane. No núcleo do Santa Cruz Futebol Clube são atendidos/as 227 
aproximadamente 150 (cento e cinquenta) entre crianças e adolescentes, isto porque estas vagas 228 
correspondem a 50% da capacidade geral de atendimento, isto é, um total de 300 (trezentas) vagas. Dos 229 
vários agrupamentos familiares vinculados na unidade cerca de 10 (dez) famílias possuem grupos 230 
familiares (irmãos/irmãs) vinculados ao SCFV – Santa Cruz Futebol Clube. As atividades realizadas no 231 
núcleo são futsal, natação, graffite, atividades culturais e rodas de diálogos. O quantitativo de famílias 232 
assistidas somando todos os participante e atuando na perspectiva da matricialidade sociofamiliar, o 233 
núcleo atende cerca de 150 (cento e cinquenta) famílias, mas é preciso considerar que nem todas estão 234 
com o nível de assiduidade desejada em função de processos específicos a cada núcleo familiar. Para a 235 
execução das atividades pedagógicas e esportivas, todos os espaços do Santa Cruz, salão de atividades e 236 
quadras são disponibilizados para o público participante ressaltando a necessidade de agendamento 237 
prévio do auditório. Aurely informa que o educador que respondeu a visita aponta que uma das maiores 238 
dificuldades é a itinerância da sala administrativa do SCFV, pois nos dias de jogos é necessário que a 239 
sala seja desocupada pois o espaço concedido ao SCFV é a Unidade de Atendimento do Batalhão de 240 
Choque/PE, que possui a seguinte divisão: 01 salão de entrada, 01 sala/administrativa e 02 celas com 241 
banheiros, que são utilizados pela equipe do SCFV e beneficiários, o que causa uma notória fragilidade 242 
e descompasso com a proposta do Serviço de Convivência e sobretudo nos aspectos de identidade 243 
visual e pedagógica. O parecer técnico faz as seguintes recomendações: atualização do Atestado de 244 
Regularidade do Corpo de Bombeiros com validade até 29/11/2018 ATESTANDO APTIDÃO no que 245 
se refere as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP); para o 246 
Estádio do Santa Cruz Futebol Clube CNPJ 10.996.999/0001-24; consultar junto a SDSJPDDH sobre o 247 
espaço físico desta unidade do SCFV, através de reunião com o COMDICA Recife. Definição de prazo 248 
para término, entre a secretaria e o clube de futebol. Diante dos pontos expostos, a técnica responsável 249 
encaminha parecer à comissão e recomenda que a inscrição deveria ser condicionada aos ajustes 250 
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relatados. O parecer da comissão é favorável com ressalva no Alvará de Funcionamento e melhoria do 251 
espaço, conforme relatório técnico. O conselheiro Arlindo afirma que o núcleo não tem estrutura para 252 
atender as crianças e os adolescentes. A conselheira Eliane afirma que a estrutura física não oferece 253 
segurança. O encaminhamento do colegiado é chamar o coordenador do programa para informar 254 
sobre a não aprovação da inscrição do núcleo no COMDICA e para que seja discutido uma 255 
alternativa para o atendimento das crianças e dos adolescentes inscritos no núcleo. Com relação ao 256 
Núcleo do Programa Recife Ativo - PELQ  Jiquiá (RPA 05), a técnica Aurely afirma que conforme 257 
visita técnica realizada em 09/07/2019, no horário da tarde, não houve identificação do endereço e que 258 
em questionamento levantado ao coordenador do Serviço, Edson Lima, através de e-mail em 259 
14/08/2019, o mesmo informou que no final do segundo semestre houve uma avaliação semestral do 260 
SCFV nas datas de 29 e 31 de julho de 2019, assim, houve a troca do dia e turno de atividades do SCFV 261 
no Jíquia, informando que a partir daquela data, 20/08/2019 a atividade desta unidade será nas segundas 262 
a tarde e que em 09/07 (terça-feira dia da visita) do COMDICA estava acontecendo a colônia de férias e 263 
assim as atividades pedagógicas ocorreram em outro local (não informou qual). Por fim, explica que o 264 
ponto de referência desta unidade é a quadra do Parque da Juventude do Jíquia, o espaço utilizado é 265 
uma sala ao lado desta quadra. Assim, diante da deliberação da Comissão Sociopedagógica de 266 
26/11/2019 foi realizada a segunda visita ao local das atividades do Serviço de Convivência Familiar e 267 
Comunitária, desenvolvido juntamente com o Programa Recife Ativo – PELC Jíquia, conforme 268 
pesquisa levantada do endereço enviado no e-mail datado de 20 de agosto de 2019 do coordenador 269 
deste Serviço, em resposta ao COMDICA, a saber - Quadra da Juventude; que localiza-se na Av. João 270 
Cabral de Melo Neto – Bairro: San Martin. Na data de 02/12/2019 às 14:45 – conforme dia da semana 271 
estabelecido no cronograma enviado pelo coordenador, o COMDICA realizou visita técnica a este 272 
núcleo, entretanto a sala estava fechada (foram feitos registros fotográficos) e, ainda segundo uma 273 
senhora da comunidade que estava numa sala ao lado prestando atendimento de reforço escolar às 274 
crianças do bairro, o Serviço, não está funcionando pois as atividades já haviam acabado, não soube 275 
especificar o tempo da última atividade naquele local. Relata-se ainda, que o local é bastante insalubre, 276 
na entrada há retenção de água, aparentemente de esgoto, há ainda animais de rua soltos no acesso 277 
principal do terreno. Não há identificação do SCFV, entretanto havia um banner com a identificação do 278 
PELC – Programa Esporte e Lazer da Cidade. O parecer técnico indica que diante dos pontos expostos, 279 
e pelo histórico conflituoso de informações quanto aos atendimentos deste núcleo específico do SCFV, 280 
encaminha-se este parecer a Comissão Pedagógica para leitura e deliberações, sinalizando a não 281 
capacidade de efetivação da inscrição deste núcleo, ficando aberta futuramente a possibilidade de nova 282 
solicitação de inscrição a partir do reenvio de dados pedagógicos coesos com a proposta da atividade, 283 
principalmente dias e horários corretos das atividades ou outras informações cabíveis. O parecer da 284 
Comissão Sociopegagógia sugere o indeferimento da inscrição deste núcleo do SCFV, por não haver 285 
atividades no local, além da insalubridade externa verificada. Além do mais, não há dados para análise 286 
das atividades executadas, pois não há um plano de atividades específico e a visita técnica não pode 287 
verificar estes quesitos, finaliza a comissão. O colegiado acata o parecer da comissão pelo 288 
indeferimento da inscrição do SCFV – Núcleo do Programa Recife Ativo - PELQ  Jiquiá. Com 289 
relação ao Núcleo Daruê Malungo (RPA 02), a técnica Aurely afirma que a capacidade de atendimento 290 
do núcleo é de 40 pessoas e que é realizado para crianças a partir dos 07 anos, adolescentes e famílias; 291 
sendo estas em sua maioria do Daruê Malungo e com vagas para outros beneficiários encaminhados 292 
pelo CRAS de referência. A OSC possui salas para realização das atividades propostas e uma quadra 293 
coberta para realização das oficinas de dança e grafitagem. E as atividades do SCFV acontecem há 03 294 
(três) anos no Daruê. O parecer técnico afirma que diante dos pontos expostos, a técnica responsável 295 
considera que o Daruê Malungo já é uma OSC registrada neste conselho e que cabe assim parecer 296 
favorável, apenas para a inscrição desta enquanto local de execução deste serviço municipal. O parecer 297 
da Comissão Sociopedagógica verifica os aspectos pedagógicos com a realização de visita e posterior 298 
apreciação do pleno. Em regime de votação, o colegiado aprova o parecer da comissão para 299 
inscrição do Núcleo Daruê Malungo. Finalizada a votação e a apresentação da Comissão 300 
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Sociopedagógica, a conselheira Andréa Castro sugere que o Relatório Sociopedagógico 2019 seja 301 
encaminhado aos membros do COMDICA, por e-mail, para apreciação devido à ausência de tempo de 302 
leitura. A presidente lembra que no planejamento do COMDICA será feito uma avaliação do trabalho 303 
desenvolvido e que os dados do relatório serão levados em consideração. A conselheira Andréa lembra 304 
também que o segundo repasse do FMCA das primeira 22 (vinte e duas) instituições já foi realizado. 305 
Ela coloca ainda que o recesso de final de ano dos projetos não pode ultrapassar 30 (trinta) dias e 306 
esclarece que o financiamento é de oito meses. Seguindo a pauta, Rosana, representante da Rede de 307 
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, agradece ao pleno do 308 
COMDICA pelo respeito e reconhecimento do trabalho e informa que a marcha do dia 18 de maio é 309 
uma das ações da Rede. As articulações da ação já estão sendo construídas de uma forma coletiva, 310 
plural e aberta, diz Rosana. Ela informa que a Rede analisou e definiu que ainda não é o momento de 311 
fazer uma ação em parceria para o 18 de maio. O acordado é que cada um faça a sua ação, diz a 312 
representante. O tema trabalhado em 2020 será o desmonte do SUAS e a repercussão nos direitos 313 
sexuais e reprodutivos, afirma Rosana. O conselheiro Evandro afirma que os espaços estão abertos para 314 
a discussão do tema e diz que a reunião com a Rede foi bastante positiva. Seguindo a pauta, a 315 
formação da Comissão de Revisão e Alteração da Lei do Regimento Interno do COMDICA fica 316 
para o planejamento que será programado para a segunda quinzena de janeiro/2020. Seguindo a 317 
pauta, o conselheiro tutelar – RPA 01, André Torres, solicita que o COMDICA faça a doação das caixas 318 
de água mineral que sobraram do processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares. Em 319 
regime de votação, o colegiado indefere o pedido em virtude das demandas do órgão. Seguindo a 320 
pauta, o técnico Carlos apresenta os valores investidos durante o processo de escolha dos membros dos 321 
conselhos tutelares 2019 (em anexo), totalizando R$ 712.176,97. O técnico lembra que o saldo do 322 
orçamento não utilizado na eleição volta para o tesouro do município. A presidente lembra que a 323 
informação já está disponível no Portal da Transparência. Informes Gerais – a presidente diz que o 324 
curso de formação para os novos membros dos conselhos tutelares será concluído no próximo dia 20. 325 
Na oportunidade, a presidente informa que durante o curso de formação, a conselheira Auxiliadora 326 
(Dora) sofreu violência por parte de um dos membros do CT e que o COMDICA deve oficializar uma 327 
representação contra o conselheiro. A presidente diz que a questão foi judicializada e que não tolera 328 
falta de respeito a qualquer membro do conselho. A conselheira Auxiliadora diz que foi agredida como 329 
conselheira e como mulher e que não vai tolerar violência e machismo. A conselheira Andréa Castro 330 
coloca que é necessário limitar o espaço e o acesso ao COMDICA. A presidente lembra ao conselheiro 331 
Natuch, membro do CEDIS, que no dia 10 de janeiro de 2020 serão diplomados e empossados os novos 332 
conselheiros e conselheiras tutelares e que é preciso encaminhar as decisões do CEDIS para que o 333 
COMDICA providencie a posse do novo colegiado. Dia 15 de janeiro acontece a primeira reunião da 334 
comissão que deve tratar a legislação dos CT, às 9h, no COMDICA. Não tendo nada mais que por si só 335 
mereça registro, a reunião é encerrada às 13h.  336 
 337 
Recife, 17 de dezembro de 2019 338 
 339 
________________________________ 340 
Ana Maria de Farias Lira  341 
Presidente 342 
 343 
________________________________ 344 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 345 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito) 346 
 347 
________________________________ 348 
Andréa Ricardo de Castro 349 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 350 
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 351 
 ________________________________ 352 
Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho 353 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 354 
 355 
 356 
________________________________ 357 
Germana Bezerra Suassuna 358 
(Conselheira / Secretaria de Saúde) 359 
 360 
 361 
________________________________ 362 
Paulo Germano de Frias 363 
(Conselheira / Secretaria de Saúde) 364 
 365 
 366 
____________________________ 367 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 368 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 369 
 370 
 371 
__________________________________ 372 
Núbia Carla de Azevedo Mesquita 373 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 374 
 375 
 376 
__________________________________ 377 
Eliane Monteiro da Silva Coelho 378 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 379 
 380 
 381 
__________________________________ 382 
Evandro Alves de Freitas 383 
(Conselheiro / Instituto Solidare) 384 
 385 
 386 
_________________________________ 387 
Géssica Dias Lins de Oliveira 388 
(Conselheira / Instituto Solidare) 389 
 390 
 391 
_________________________________ 392 
Natuch Pinto de Lira 393 
(Conselheiro / Cendhec) 394 
 395 
_________________________________ 396 
Luana Azevedo da Silva 397 
(Conselheira / Escola Dom Bosco) 398 
 399 
 400 
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_________________________________ 401 
Armindo Nascimento Pessoa 402 
(Conselheiro / Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 403 
 404 
 405 
_________________________________ 406 
Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa  407 
(Conselheira - CRESS - Conselho Regional de Serviço Social);  408 
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