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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 20 DE MAIO DE 2019 3 
 4 

No vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 5 
é declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do Conselho Municipal de 6 
Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, na sede 7 
do órgão, situado na Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista, Recife-PE, e a presidente Ana 8 
Maria de Farias Lira coloca para deliberação os seguintes temas em pauta: RESULTADO 9 
DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS 10 
CONSELHOS TUTELARES; DELIBERAÇÕES SOBRE O ENCAMINHAMENTO DO 11 
PROCESSO E INFORMES GERAIS. Participaram do pleno na condição de 12 
conselheiras(os): Ana Maria de Farias Lira e Elizabeth de Sousa Godinho (Secretaria de 13 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos); Auxiliadora 14 
Maria Pires Siqueira da Cunha e Flávio Rubem Accioly Campos Neto (Gabinete do Prefeito); 15 
Rafaela Silva do Rego Lima (Secretaria de Finanças; Paulo Germano de Frias (Secretaria de 16 
Saúde); Severino de Souza Nogueira (Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer); Vesta Pires 17 
Magalhães Filha (Procuradoria Geral do Município); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade 18 
(CIEE - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco); Eliane Monteiro da Silva 19 
Coelho (Associação para a Restauração do Homem); Itamar Sousa de Lima Júnior (CRP); 20 
Barbara Elias de Souza Cabral (Escola Dom Bosco); Armindo Nascimento Pessoa (Lar 21 
Presbiteriano Vale do Senhor); e a técnica do COMDICA, Angélica Araújo (Comunicação) e, 22 
por fim, a secretária executiva, Simone Melo. A presidente inicia o pleno informando a ordem 23 
do dia. Ela afirma que na sexta-feira, dia 17, a Comissão Eleitoral finalizou a avaliação dos 24 
recursos que estavam em andamento e no sábado, dia 18, foi feita a publicação no Diário 25 
Oficial. O resultado para o processo de escolha após avaliação dos recursos foi o seguinte: 26 
RPA 1, 08 (oito) candidatos(as) habilitados(as); RPA 2, 18 (dezoitos); RPA 3A, 14 (quatorze); 27 
RPA 3B, 16 (dezesseis); RPA4, 11 (onze); RPA 5, 15 (quinze); RPA 6A, 14 (quatorze); RPA 28 
6B, 16 (dezesseis). A presidente explica que foram, ao todo, 112 (cento e doze) pré-candidatos 29 
habilitados, resultado que não foi satisfatório. A recomendação legal é que tenha, pelo menos, 30 
dez pré-candidatos(as) em cada RPA no final do processo, diz ela. No entanto, a mesma lembra 31 
que o processo ainda prevê o exame de habilitação, o que poderá eliminar alguns pré-32 
candidatos(as). Dito isso, a mesma explica que foi realizada uma conversa sobre a questão com 33 
a Comissão Eleitoral e uma consulta ao Ministério Público. Para tanto, ela informa que na 34 
conversa com a promotora Rosa Carvalheira a orientação é para que o pleno possa deliberar a 35 
questão. Assim, a presidente coloca que a Comissão Eleitoral decidi reabrir as inscrições e 36 
trazer para deliberação do pleno. A conselheira Elizabeth, membro da comissão, diz que 37 
existem ainda dois pré-candidato na lista final, subindo de 112 (cento e doze) para 114 (cento e 38 
quatorze) o número de pré-candidatos. Para tanto, Simone Melo coloca que existem dois 39 
desabilitados no processo por conta da análise documental junto ao Conselho de Ética e 40 
Disciplina dos Conselhos Tutelares (CEDIS). São os seguintes pré-candidatos(as): Charmainne 41 
Munique Almeida de Figueiredo Praciano e Lucas Estevão da Silva. Simone afirma que os 42 
dois já estiveram no COMDICA para resolver a questão e devem entrar com recursos. Dito 43 
isso, Simone faz a leitura do texto como sugestão para a Resolução de reabertura das inscrições 44 
(em anexo). Após análise, a Resolução N°014/2019 - que trata da reabertura das inscrições do 45 
processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares do Recife - é aprovada por 46 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


 
 
 
 

Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLITÍCAS SOBRE DROGAS  E DIREITOS HUMANOS  

 

 
 
      Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista – Tel.: (0**81) 3355-4654/3040.6637– CEP: 50.060-293 – Recife – PE 

site: comdica.recife.pe.gov.br - E-mails: comdica@recife.pe.gov.br– COMDICA Lei 15.604/1992 

unanimidade pelo pleno do COMDICA. O documento que deverá ser publicado no Diário 47 
Oficial do Município terá a seguinte redação: "O Conselho Municipal de Promoção e Defesa 48 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso e suas atribuições e tendo em 49 
vista as disposições na Lei Federal nº 8.069/90 e nas Leis Municipal nº 15.604/92, 16.776/02, 50 
17.175/06, 17.533/09, 17.959/14 e 18.570/2019 , bem como o disposto no artigo 4º, inciso X, 51 
do seu Regimento Interno e após deliberação em reunião plenária Extraordinária do dia 20 de 52 
maio de 2019. CONSIDERANDO a Resolução COMDICA n° 007/2019 que trata do Processo 53 
de Escolha para os Conselheiros e Conselheiras Tutelares do Recife do ano 2019 para o 54 
quadriênio (2020-2024); CONSIDERANDO a Resolução COMDICA  N°010/2019  e 55 
Resolução Nº012/2019 publicadas no D.O.M, que dispõe da relação dos/as candidatos/as 56 
habilitados/as; CONSIDERANDO que, após a fase de análise documental o número de pré-57 
candidatos(as) que se mantiveram no certame foi insuficiente para continuarmos o processo 58 
de escolha dos conselheiros titulares e suplentes de cada Região Político-administrativa da 59 
cidade do Recife, de forma satisfatória; CONSIDERANDO que, após a fase da análise 60 
documental ainda subsistirá a prova de habilitação, na qual se exigirá nota mínima de 6,0 61 
(seis) e isto poderá diminuir ainda mais o número de concorrentes; RESOLVE: Alterar o 62 
Edital, constante da Resolução N°007/2019, ratificando as inscrições dos(as) pré-63 
candidatos(as) que tiveram os seus documentos considerados aptos para o certame, e reabrir 64 
as inscrições para os(as) pré-candidatos(as) ao processo de escolha dos membros dos 65 
conselhos tutelares do Recife. As inscrições estarão abertas nos dias úteis compreendidos 66 
entre os dias 21 e 28 de maio do corrente, no horário das 9h às 17h, na sede do COMDICA. 67 
Poderão participar também os(as) pré-candidatos(as) cujas inscrições foram consideradas 68 
inabilitadas conforme Resoluções N°010/2019 e Nº012/2019, devendo apresentar 69 
obrigatoriamente a relação de documentos de acordo com o Capítulo IV do edital do processo 70 
de escolha e a Resolução N°007/2019, ficando à disposição os documentos apresentados no 71 
primeiro processo de inscrição para consulta, podendo utilizar certidões da Justiça Estadual, 72 
Federal, Eleitoral e Militar e as declarações desde que formalmente válidas, especificamente, 73 
para a nova inscrição. Todos(as) que atendam aos critérios acima, podem apresentar novas 74 
declarações de reconhecida experiência, de no mínimo doze meses, no trato das questões 75 
pertinentes à defesa e atendimento da criança e do adolescente, conforme disposto no capítulo 76 
IV - Art. 6°, inciso V; constando  suas respectivas atividades fins juntamente com 77 
comprovantes dos vínculos, referentes as declarações e conforme supracitado artigo. Os(as) 78 
candidatos(as) que irão inscrever-se pela primeira vez devem obrigatoriamente seguir ao 79 
processo conforme Resolução Nº007/2019. Quando da inscrição os(as) pré-candidatos(as) que 80 
irão inscrever-se pela primeira vez deverão, obrigatoriamente, apresentar todos os 81 
documentos constantes do Capitulo IV, artigo 6º, da Resolução Nº007/2019, disponível no 82 
portal do COMDICA." O pleno aprova ainda a mudança no cronograma do processo até o mês 83 
de junho, ficando assim constituído: de 21 a 28 de maio - novo período de inscrição; de 29 a 31 84 
de maio - período de análise documental; 01 de junho - publicação dos habilitados a concorrer; 85 
de 04 e 05 de junho - recurso da habilitação e contra os indeferimentos dos pré-candidatos pela 86 
comissão; 11 de junho - publicação do resultado do recurso; de 17 a 20 junho - entrega dos 87 
cartões de inscrição e 30 de junho - exame de habilitação. Sobre as numerações das inscrições, 88 
fica aprovado que o novo processo começa pelo número 203, de onde parou o primeiro 89 
procedimento. A presidente comunica ao colegiado que a CONCAPE retoma o processo de 90 
inscrição logo amanhã, dia 21, com as mesmas pessoas que realizaram as inscrições 91 
anteriormente. A mesma comunica que houve uma reunião com o gerente administrativo 92 
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financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e 93 
Direitos Humanos sobre o processo de contratação da empresa que deverá realizar o exame de 94 
habilitação e a formação. A presidente diz ainda que tem conversado com a secretária Ana Rita 95 
Suassuna para que o COMDICA não fique com tantas responsabilidades de infra-estrutura. A 96 
secretária concorda que o COMDICA fique apenas com a coordenação do processo, diz ela. A 97 
mesma coloca ainda que entrou em contato com o presidente da EMPREL e que ele deverá 98 
entrar em contato amanhã, dia 21, para retorno sobre a implantação do sistema. A presidente 99 
coloca também que deve conversar com a conselheira Andréa Castro sobre a questão das 100 
escolas municipais como local de votação e na quinta-feira, dia 23, com as três possíveis 101 
empresas candidatas que deverão conduzir o certame. A presidente solicita ainda que a partir 102 
da próxima quarta-feira, dia 22, tenha sempre um membro da Comissão Eleitoral na sede do 103 
COMDICA para acompanhar o processo. Sobre as empresas candidatas, o conselheiro Itamar 104 
solicita informações sobre a qualificação dos profissionais que devem realizar a formação dos 105 
conselheiros(as) tutelares. A presidente lembra que existem dois requisitos para balizar a 106 
contratação da empresa: o custo e o técnico.  Sobre os custos do processo até a presente data, a 107 
presidente informa que o COMDICA gastou o equivalente a R$40.550,00 (quarenta mil, 108 
quinhetos e cinquenta reais) com inscrições, equipamentos, materiais e publicidade. Ela diz 109 
também que a CONCAPE já enviou a previsão de custo para a reabertura da inscrição e que o 110 
COMDICA vai gastar mais R$14.740,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais). Sobre a 111 
questão da publicidade para a retomada das inscrições, a técnica Angélica coloca que a 112 
proposta é fazer novas chamadas para carro de som e rádios comunitárias e, ainda, card para 113 
mídias sociais. Para finalizar, a presidente afirma que tem sido procurada por membros do 114 
Poder Legislativo Municipal e que não vai privilegiar ninguém no processo de escolha dos 115 
conselhos tutelares. Não havendo nada mais a tratar, a presidente agradece a todos(as) e 116 
encerra a reunião às 15h30.  117 
 118 
Recife, 20 de maio de 2019 119 
 120 
 121 
________________________________ 122 
Ana Maria de Farias Lira  123 
Presidente 124 
 125 
________________________________ 126 
Elizabeth de Sousa Godinho 127 
(Conselheira/Secretaria de Desenvolvimento Social,  128 
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos) 129 
 130 
______________________________ 131 

Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 132 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito) 133 
 134 
 135 
__________________________________ 136 
Flávio Rubem Accioly Campos Neto 137 
(Conselheiro / Gabinete do Prefeito) 138 
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 139 
______________________________ 140 
Rafaela Silva do Rego Lima 141 
(Conselheira / Secretaria de Finanças) 142 
 143 
 144 
___________________________________ 145 
Severino de Souza Nogueira 146 
(Conselheiro / Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer) 147 
 148 
 149 
___________________________________ 150 

Vesta Pires Magalhães Filha  151 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 152 
 153 
 154 
______________________________ 155 
Itamar Sousa de Lima Júnior 156 
(Conselheiro / CRP) 157 
 158 
 159 
__________________________________ 160 
Paulo Germano de Frias 161 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde) 162 
 163 
 164 
____________________________ 165 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 166 
(Conselheira / CIEE); 167 
 168 
 169 
____________________________ 170 
Armindo Nascimento Pessoa 171 
(Conselheiro / Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 172 
 173 
 174 
___________________________________ 175 
Barbara Elias de Sousa Cabral 176 
(Conselheira / Escola Dom Bosco) 177 
 178 
 179 
__________________________________ 180 
Eliane Monteiro da Silva Coelho 181 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 182 
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