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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 03 DE MARÇO DE 2020 3 
 4 
No terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e cinco 5 
minutos, é declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho 6 
Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - 7 
COMDICA, na sede do órgão, situado na Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista, Recife-8 
PE, e a presidente Ana Maria de Farias Lira coloca para deliberação os seguintes temas em 9 
pauta: APROVAÇÃO DE ATAS; DEMANDAS DAS COMISSÕES 10 
SOCIOPEDAGÓGICA (REGISTRO DE ENTIDADES), PLANO DA PRIMEIRA 11 
INFÂNCIA E REVISÃO E ALTERAÇÃO DA LEI DO CONSELHO TUTELAR E DO 12 
REGIMENTO INTERDO DOS CONSELHOS TUTELARES; APRESENTAÇÃO DAS 13 
PROPOSTAS PARA REVISÃO E ALTERAÇÃO DA LEI E DO REGIMENTO DO 14 
COMDICA, LEI DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 15 
PLANEJAMENTO DO COMDICA 2020; RECADASTRAMENTO DA FUNASE E 16 
INFORMES GERAIS. Participaram do pleno na condição de conselheiras(os): Ana Maria 17 
de Farias Lira e Elizabete de Sousa Godinho (Secretaria de Desenvolvimento Social, 18 
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - SDSJPSDDH); Auxiliadora Maria 19 
Pires Siqueira da Cunha e Flávio Rubem Accioly Campos Neto (Gabinete do Prefeito); Andréa 20 
Ricardo de Castro (Secretaria de Educação); Germana Bezerra Suassuna e Paulo Germano 21 
de Frias (Secretaria de Saúde); Rafaela Silva do Rego Lima (Secretaria de Finanças); 22 
Severino de Souza Nogueira (Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer); (Hemi Monique Vilas 23 
Boas de Andrade (CIEE - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco); Núbia 24 
Carla de Azevedo Mesquita  (Associação para a Restauração do Homem); Bárbara Elias de 25 
Souza Cabral  (Escola Dom Bosco); Itamar Sousa de Lima Júnior (CRP); Géssica Dias Lins 26 
de Oliveira (Instituto Solidare) e Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do 27 
Senhor) e também, os representantes das OSC´s e convidados: Etapas; Educandário Nossa 28 
Senhora do Rosário; Grupo Adolescer; Casa Menina Mulher; OAF; AJEM; Eduardo Paysan 29 
(Gerência da Criança e do Adolescente) e, ainda, os técnicos do COMDICA: Anderson 30 
Ferreira e Ieda Accioly, (Sociopedagógico); Angélica Araújo e Luiz Eduardo Júnior 31 
(Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. A presidente inicia a reunião 32 
informando a pauta do dia e a retomada oficial das atividades do órgão com a realização do 33 
primeiro pleno ordinário da casa. A mesma pergunta ao colegiado se todos(as) fizeram a leitura 34 
das atas dos dias 17 de dezembro de 2019 e 04 de fevereiro de 2020 e, ainda, se algum membro 35 
tem algo a acrescentar e/ou alterar nos textos. O pleno responde negativamente quanto a 36 
necessidade de alterações e as ATAS citadas são APROVADAS por unanimidade. A 37 
presidente segue a pauta e solicita que a conselheira Andréa Castro apresente as demandas da 38 
Comissão da Primeira Infância (PMPI). A conselheira informa que o PMPI está sendo 39 
construído no COMDICA. Ela coloca que a comissão é formada pelos seguintes membros: 40 
Representantes Governamentais do COMDICA - - Ana Maria de Farias Lira (Secretaria de 41 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos), - Andréa 42 
Maria Guerra Coimbra (Procuradoria Geral do Município); - Andréa Ricardo Castro 43 
(Secretaria de Educação), - Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito), 44 
- Germana Bezerra Suassuna (Secretaria de Saúde), - Paulo Germano Frias (Secretaria de 45 
Saúde); Representantes Não-Governamentais do COMDICA: - - Natuch Pinto Lira (Centro 46 
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Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC) - Rafaela Ribeiro Saraiva da 47 
Costa (Conselho Regional de Serviço Social - 4ª Região - CRESS); Representante Secretaria 48 
Executiva para Primeira Infância -- Rogério de Melo Morais; Representante da Secretaria de 49 
Planejamento e Gestão - SEPLAG - - Mirza Neuman; Representantes da Secretaria de 50 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - - Eduardo 51 
Paysan Gomes e Rosangela Aires Fontes; Representantes da Rede Estadual da Primeira 52 
Infância -- Maria da Solidade de Menezes Cordeiro e Ligia Cabral Barbosa; Representantes 53 
dos Conselhos Tutelares do Recife -- Lucas Peixoto da Silva  e  Thiago Lima de Carvalho. As 54 
reuniões foram realizadas nos seguintes dias e meses: janeiro - dias 07, 14, 21 e 28; fevereiro - 55 
dias 04, 11 e 18 e, ainda, no dia 02 de março. Principais realizações: publicação da composição 56 
da comissão no Diário Oficial; estudos sobre o Marco Nacional da 1ª Infância (com entrega de 57 
material para os membros da comissão/Guia de Orientação da Rede Nacional da Primeira 58 
Infância); 1ª apresentação do Diagnóstico da 1ª Infância no Recife; apresentação da Plataforma 59 
Colab; minuta do questionário virtual da plataforma Colab; apresentação sobre os serviços do 60 
SUAS-SDSJPSDDH; apresentação da proposta para escuta das crianças da SEDUC; 2ª 61 
apresentação do Diagnóstico da 1ª Infância no Recife; palestra com o coordenador da RNPI, 62 
Vital Didonet; distribuição dos Anais das Conferências Lúdica e Municipal/2018; palestra com 63 
a ex-secretária nacional de Desenvolvimento Social, Iêda Castro; consulta pública Plataforma 64 
Colab - de 17/02 até 16/03; divulgação de informações sobre a construção do plano nas redes 65 
sociais da prefeitura do Recife e COMDICA, grupos de whatsapp institucionais, mídias, 66 
jornais, TV e rádio; 3ª apresentação da fase final do diagnóstico do município para o PMPI - 67 
ajustes e validações; período de escuta com as crianças pela SEDUC - de 10 a 17/02 68 
(prorrogado até 20/02 nas escolas públicas e conveniadas do município); análise da produção 69 
pedagógica das crianças pela SEDUC - de 02 a 05/03; lançamento do Programa Embaixadores 70 
da Primeira Infância que estimula a participação na consulta pública da Plataforma Colab. 71 
Andréa Castro explica que a SEDUC agora está no processo de seleção dos trabalhos das 72 
crianças para divulgação dentro do PMPI. A conselheira lembra as OSC´s da importância da 73 
escuta ao público mais vulnerável. Sobre as agendas para as próxima realizações, André 74 
colocou que estão previstos o fechamento do diagnóstico para o PMPI com envio formal do 75 
documento para as secretarias municipais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 76 
agendamento de reunião com os conselheiros tutelares do Recife; agendamento de audiência 77 
pública na Câmara de Vereadores; articulações para escuta nas regionais, considerando o 78 
resultado dos índices de vulnerabilidades apontados no diagnóstico (mínimo três); atividade de 79 
culminância com as crianças das escolas participantes do processo de escuta (data e local à 80 
definir); sistematização do PMPI; apreciação e deliberação do colegiado COMDICA sobre o 81 
plano; envio à Câmara Municipal. A meta de conclusão é para maio/2020, finaliza Andréa. A 82 
presidente lembra que as reuniões da comissão são abertas e acontecem todas as terças-feiras, 83 
às 9h. A mesma coloca que existe uma consultoria contratada para sistematizar todo material 84 
trabalhado, principalmente a interpretação dos dados. Sobre a representação de apenas dois 85 
conselheiros da sociedade civil na comissão, ela explica que o processo de escolha foi aberto e 86 
para quem tinha condições de participar das discussões. A presidente solicita seguir a pauta 87 
com as demandas da Comissão Sociopedagógica. A técnica Iêda apresenta a solicitação de 88 
registro da Casa da Mulher do Nordeste (RPA 4). A Casa foi fundada em 1980 e o eixo de 89 
atuação é orientação e apoio sócio-familiar.  O público-alvo são crianças e adolescentes e a 90 
capacidade de atendimento é de 226 (duzentos e vinte e seis) usuários. A OSC possui parcerias 91 
com o Clube Society, Cidadania Feminina, Conselho de Moradores da Vila Nossa Senhora da 92 
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Conceição, Escola Feminista, entre outras. Entre os principais financiadores estão Actionaid do 93 
Brasil, Fundação Banco do Brasil, Embrapa, IAF, OAK, entre outros. O parecer técnico aponta 94 
que diante da análise documental e das considerações contidas no plano de trabalho e da visita 95 
técnica, recomenda a concessão de registro para a Casa da Mulher do Nordeste. A Comissão 96 
Sociopedagógica acompanha o parecer técnico com ressalva para o alvará de funcionamento. 97 
Em regime de votação, a presidente pergunta ao colegiado se todos estão de acordo com o 98 
parecer da Comissão Sociopedagógica. A resposta é positiva e o registro da Casa da 99 
Mulher do Nordeste é APROVADO. A presidente segue a pauta solicitando que o técnico 100 
Anderson comunique ao pleno sobre a passeata que será realizada no dia 17 de maio, em 101 
alusão ao Dia Nacional de Combate Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 102 
Adolescentes (18 de Maio). O técnico solicita que a técnica Angélica informe sobre os trâmites 103 
atuais e o que ficou acordado na última reunião. Angélica diz que a última reunião do coletivo 104 
foi realizada ontem, dia 02, para encaminhamento do material de divulgação da passeata e 105 
decisões pontuais. A arte de divulgação acompanha a proposta nacional da flor amarela com 106 
tons de laranja, diz a técnica. Ela informa que a passeata deve acontecer a partir das 8h, no 107 
Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. A proposta é pelo uso da área externa do Teatro Luiz 108 
Mendonça para a concentração das pessoas. No ato de concentração acontecerá apresentações, 109 
oficinas, falas políticas e alguns shows. A proposta é que a concentração aconteça até às 110 
9h/9h30 para depois seguir pela Av. Boa Viagem até a pracinha da igreja. Para o percurso, o 111 
grupo sugere a contração de trios elétricos ou carros de som. Angélica informa que há uma 112 
pendencia nas autorizações e de logística, mas que já está sendo providenciado. No dia 09 será 113 
feita uma segunda reunião, às 14h, para tratar as questões mais burocráticas. A conselheira 114 
Elizabete sugere a participação de um representante da Secretaria de Cultura na comissão de 115 
organização da passeata para definição da concentração no Parque Dona Lindu. A presidente 116 
explica que o evento do dia 17 é articulado pelo Instituto Solidare. Ela explica que a proposta é 117 
que sejam realizados dois eventos na cidade: o primeiro na Av, Boa Viagem e o segundo no 118 
Parque 13 de Maio e adjacências. A mesma diz que não foi possível articular um evento único 119 
com a Rede de Enfrentamento, fato que foi explicado pela coordenação da Rede em um dos 120 
plenos do COMDICA. A presidente reafirma o apoio do COMDICA aos dois eventos. 121 
Seguindo a pauta, a presidente solicita que seja apresentando o recadastramento da FUNASE. 122 
A conselheira Andréa Castro afirma que acompanhou as visitas ao local, conjuntamente, com o 123 
técnico responsável, Anderson. O técnico Anderson inicia a apresentação pela Casa de 124 
Semiliberdade Santa Luzia (Casem). A casa fica na RPA04, atende apenas meninas e tem 125 
capacidade para vinte pessoas. Anderson afirma que no dia da visita só havia quatro 126 
adolescentes no local. A Casem não recebeu financiamento nos últimos dois anos, não 127 
apresentou alvará de funcionamento e possui infraestrutura compatível para a realização das 128 
atividades propostas. Anderson coloca que a Casa Luzia é a melhor estrutura apresentada de 129 
todas as casas. A casa apresenta diversos espaços como sala de estar, piscina, jardim para o 130 
desenvolvimento de diversas atividades como artesanato, hidroginástica, yoga, diz o técnico. O 131 
refeitório é limpo e higienizado e, ainda, há ausência de grades na casa, afirma Anderson. Ele 132 
solicita que o pleno faça a análise da referida casa. A conselheira Andréa pergunta sobre o 133 
encaminhamento que será dado pelo pleno. A presidente sugere que as casas que forem 134 
aprovadas sem nenhuma observação, sejam comunicadas à FUNASE imediatamente. Quanto 135 
as casas aprovadas com ressalvas, a mesma sugere o encaminhamento de uma correspondência 136 
relatando as recomendações com prazo para cumprimento. A conselheira Elizabete diz que é 137 
preciso um parâmetro para julgar. A conselheira Andréa Castro afirma que os parâmetros já 138 
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existem no relatório instrumental e medem a capacidade de atendimento, infraestrutura, 139 
acolhimento, refeitório, equipe técnica, missão, visão, entre outros tópicos. Eduardo Paysan 140 
(Gerência da Criança e do Adolescente) afirma que é preciso um olhar além dos parâmetros, 141 
levando em consideração os princípios do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 142 
Socioeducativo. Paysan lembra que é preciso observar também a formação da equipe técnica, o 143 
acompanhamento dos processos de cada adolescente e das famílias, a existência ou não de 144 
violações de direitos, a regularidade dos trabalhos, entre outros processos. Ele coloca que é 145 
preciso avaliar bem já que o registro é FUNASE como um todo, cabendo casas de 146 
semiliberdade e internação provisória. Por fim, Paysan recomenda visitar o Plano Municipal de 147 
Atendimento Socioeducativo. A conselheira Auxiliadora (Dora) coloca que é preciso visualizar 148 
a condição específica de cada casa para a tomada de decisão sobre o registro da FUNASE. 149 
Dora acrescenta que é uma responsabilidade imensa não conceder o registro para uma entidade 150 
pública do porte da FUNASE. A conselheira segue o raciocínio da presidente de emitir 151 
relatório, com ressalvas e prazos estabelecidos, para cada uma das casas separadamente. Dora 152 
acrescenta que não tem condições de votar no dia de hoje. Madalena (Educandário Nossa 153 
Senhora do Rosário) afirma que análise precisa ser bem cuidadosa. É preciso olhar os 154 
parâmetros que já estão há tantos anos, diz ela. A mesma acrescenta que pelo valor 155 
orçamentário, a FUNASE deveria prestar um serviço de melhor qualidade. A presidente propõe 156 
refazer a apresentação em aspectos fundamentados por Lei para deliberação do colegiado numa 157 
outra oportunidade. A conselheira Hemi lembra que o conselho sempre sugere que as 158 
apresentações sejam sucintas, embora, neste momento, acredite que no caso da FUNASE, uma 159 
apresentação mais aprofundada seria a melhor opção. É preciso se debruçar nos parâmetros do 160 
SINASE, acrescenta a conselheira. A conselheira Andréa Castro informa que a Comissão 161 
Sociopedagógica sempre analisa profundamente cada instituição e embasa seus pareceres por 162 
parâmetros legais. O conselheiro Itamar não acha coerente balizar a análise numa visita feita há 163 
cerca de um ano. Ele lembra que as políticas sociais sofreram perdas gradativas. Para isso, o 164 
conselheiro coloca o número crescente da população de rua, o uso problemático do crack e as 165 
condições atuais do Bolsa Família. É preciso celeridade nos processos, diz Itamar. A presidente 166 
afirma que a maioria das visitas estão sendo feitas pela equipe técnica e que os conselheiros 167 
não têm tempo para acompanhar o monitoramento por conta das responsabilidades e 168 
compromissos. Em relação a participação dos conselheiros nas visitas de monitoramento, a 169 
conselheira Hemi sugere a socialização da ação no grupo geral de whatsaap do COMDICA. O 170 
conselheiro Paulo diz que é preciso não perder de vista que a FUNASE é uma instituição mais 171 
complexa. Ele afirma que é necessário ter um conjunto de recomendações para cada parte, cada 172 
casa, sem eximir a instituição responsável pelo todo do que deixou de oferecer a parte mais 173 
carente. Respondendo ao conselheiro Paulo, o conselheiro Itamar diz que o COMDICA avalia 174 
cada organização, mas também o projeto. A presidente sugere uma apresentação institucional 175 
da FUNASE durante um outro pleno para um maior esclarecimento da situação atual. A 176 
conselheira Elizabete coloca que a apresentação institucional é sempre importante, mas tem 177 
uma outra perspectiva. Ela diz que o monitoramento do COMDICA vai numa outra linha e tem 178 
um olhar mais crítico de acordo com os critérios estabelecidos e que, portanto, são coisas 179 
distintas. Após todo o debate, a conselheira Andréa Castro afirma que a comissão deverá 180 
retomar o trabalho de apresentação da FUNASE para deliberação posterior do pleno. 181 
Seguindo a pauta, a presidente sugere a apresentação dos informes gerais. Andréa Castro 182 
informa que devido a Comissão da PMPI está acontecendo nas terças-feiras pela manhã, as 183 
comissões Sociopedagógica e do FMCA estão se reunindo nas terças-feiras à tarde. Quando as 184 
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reuniões do PMPI finalizarem em maio, as outras comissões voltam para o horário normal. 185 
Sobre a revisão da lei do conselho tutelar, a presidente informa que a comissão tem se reunido 186 
toda quarta-feira e que foi feita uma análise da lei que está em vigência. Ela comunica ainda 187 
que foram feitos os destaques, uma apresentação das discussões dos destaques e o 188 
levantamento de novos destaques. Feita a discussão, a minuta segue para o colegiado dos 189 
conselheiros tutelares para debate e, posterior, contribuição, diz ela. Depois o documento segue 190 
para o pleno do COMDICA para aprovação, afirma a mesma. Findando o processo no 191 
COMDICA, o documento aprovado segue para o executivo municipal e, depois, para a Câmara 192 
Municipal. A presidente afirma que, partir da nova fase, o COMDICA precisa se aproximar 193 
mais dos conselhos tutelares. Ela coloca que há 18 anos os conselhos tutelares trabalham com 194 
um regimento interno sem atualização. A atualização é de responsabilidade do COMDICA. 195 
Quantas gestões passaram pelo COMDICA e que não provocaram a discussão sobre a questão, 196 
pergunta a presidente. Para exemplificar a questão, a presidente explica que a comissão 197 
conseguiu propor que o Conselho de Ética e Disciplina dos Conselhos Tutelares (CEDIS) se 198 
transforme numa comissão dentro do COMDICA. Cabe ao COMDICA a responsabilidade com 199 
a ética, disciplina e desempenho dos conselhos tutelares, diz ela. A mesma afirma ainda que 200 
reconhece que algumas propostas não serão aceitas no colegiado dos conselhos tutelares, mas 201 
que o COMDICA precisa aprovar o acordado na comissão. É preciso um conselho tutelar 202 
responsável e atuante em defesa dos direitos da criança e do adolescente, diz a presidente. A 203 
reunião da comissão é aberta para quem deseja participar, conclui a mesma. Seguindo com os 204 
informes, a presidente coloca que, no final do mês, a coordenação vai mudar e um 205 
representante da sociedade civil deve assumir a presidência. Para tanto, ela lembra que o 206 
colegiado precisa encaminhar com o planejamento do órgão, a revisão da lei que regulamenta o 207 
COMDICA e a revisão do regimento interno. O procedimento metodológico é analisar a lei, 208 
fazer e discutir os destaques, aprovar em pleno, encaminhar ao Executivo para depois ser 209 
enviado à Câmara Municipal. A presidente pergunta ao colegiado se é possível iniciar todo o 210 
trabalho ainda este mês. O colegiado acena positivamente e a primeira reunião fica pré-211 
agendada para o dia 09 ou 16 de março, a depender da agenda do consultor. A conselheira 212 
Elizabete diz que é necessário agilidade no processo e alerta que o Ministério Público fez 213 
algumas verificações e detectou incongruências e desregramentos que afetam diretamente o 214 
funcionamento dos conselhos tutelares e que rebatem em todas as leis, inclusive na do 215 
COMDICA. Os procedimentos do MP já estão abertos e existem prazos que precisam ser 216 
cumpridos, diz a conselheira. A presidente diz que os prazos precisam de verificação e que é 217 
necessário correr com os encaminhamentos em virtude das inúmeras agendas que existem 218 
durante o ano, a exemplo da eleição para a sociedade civil em outubro. Seguindo com os 219 
informes, a presidente coloca que não haverá pleno no dia 31, conforme havia sido combinado, 220 
por conta do Seminário da Primeira Infância. A proposta é antecipar o pleno para o dia 24. A 221 
pauta principal é a escolha do novo gestor do COMDICA, diz a presidente. Assim, a Comissão 222 
da Primeira Infância passa para o dia 23. A técnica Angélica informa que a partir do próximo 223 
dia 05 tem início o processo de registro dos projetos financiados com recursos do Fundo 224 
Municipal da Criança e do Adolescente. As primeiras gravações acontecem na RPA 01 por 225 
uma questão de logística. Os registros são em audiovisual e fotográfico para o Banco de Dados 226 
do COMDICA e, também, edição de um vídeo que será distribuído para todas as OSC´s, diz a 227 
mesma. A técnica informa ainda que a inclusão dos planos de trabalho e dos termos de 228 
colaboração dos projetos cofinanciados pelo FMCA no Portal do COMDICA já foram 229 
concluídos, segundo recomendou o Ministério Público. O terceiro informe é que o projeto de 230 
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instalação da placa da fachada da sede do COMDICA foi aprovado pela Prefeitura do Recife e 231 
que agora segue para cotação e, posterior, colocação, finaliza a técnica. A conselheira Núbia 232 
informa que encaminhou o relatório construído pela equipe técnica sobre a situação atual dos 233 
alvarás de funcionamento de oitenta e cinco OSC´s registradas no órgão para o Coronel 234 
Campelo. Ela diz que o coronel ficou de avaliar a situação das OSC´s menores de 210 235 
(duzentos e dez) metros e que a proposta é conseguir um arranjo junto ao Corpo de Bombeiros 236 
para a isenção de taxas. Núbia comunica que o coronel entrou de férias e que não conseguiu 237 
mais contato. A conselheira acredita que o entrave com o coronel seja a questão financeira. A 238 
presidente pede para que seja feita uma proposta direta sobre a questão financeira ao coronel. 239 
Núbia concorda e diz que é preciso chegar com uma proposta de consultoria das OSC´s. 240 
Daniela (Grupo Adolescer/Fórum DCA) informa sobre reunião da Rede Juvenil de 241 
Comunidades Periféricas que acontecerá na Etapas, dia 16, às 14h. O conselheiro Flávio coloca 242 
que o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas realiza durante todo o mês de 243 
março a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas, dias 25 244 
e 26, na Faculdade Católica Imaculada Conceição, na Av. Caxangá. Para isso, as pré-245 
conferências estão sendo realizadas em todas as RPA´s. Hoje acontece na RPA 03, às 13h, no 246 
CAPP da Av. Norte; no dia 05, na RPA 02, às 13h, no SEST/SENAT; no dia 10, na RPA 01, às 247 
13h, no CMS; no dia 12, na RPA 05, às 13h, na Policlínica Agamenon Magalhães; no dia 13, 248 
na RPA 04, às 13h, no Caps AD Eulâmpio Cordeiro; no dia 16 e, por fim, na RPA 06, às 13h, 249 
na UNIVERSO. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, a reunião é encerrada às 250 
12h. 251 
 252 
 253 
Recife, 03 de março de 2020 254 
 255 
________________________________ 256 
Ana Maria de Farias Lira  257 
Presidente 258 
 259 
 260 
________________________________ 261 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 262 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito) 263 
 264 
 265 
________________________________ 266 
Flávio Rubem Accioly Campos Neto  267 
(Conselheiro / Gabinete do Prefeito) 268 
 269 
 270 
________________________________ 271 
Andréa Ricardo de Castro 272 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 273 
 274 
 275 
 276 
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________________________________ 277 
Germana Bezerra Suassuna 278 
(Conselheira / Secretaria de Saúde) 279 
 280 
 281 
________________________________ 282 
Paulo Germano de Frias 283 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde) 284 
 285 
 286 
____________________________ 287 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 288 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 289 
 290 
 291 
__________________________________ 292 
Núbia Carla de Azevedo Mesquita 293 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 294 
 295 
 296 
_________________________________ 297 
Géssica Dias Lins de Oliveira 298 
(Conselheira / Instituto Solidare) 299 
 300 
 301 
_________________________________ 302 
Bárbara Elias de Souza Cabral 303 
(Conselheira / Escola Dom Bosco) 304 
 305 
 306 
_________________________________ 307 
Armindo Nascimento Pessoa 308 
(Conselheiro / Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 309 
 310 
 311 
_________________________________ 312 
Severino de Souza Nogueira 313 
(Conselheiro / Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer) 314 
 315 
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