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APROVADA 1 

 2 

ATA DO PLENO EXTRORDINÁRIO DO DIA 19 DE JULHO DE 2021 3 

 4 

No décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9h18, é declarado 5 

aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do Conselho Municipal de Defesa 6 

e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, por 7 

videoconferência, respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do 8 

Coronavírus/Covid-19, presidido por Eduardo Paysan Gomes, que coloca para deliberação 9 

os seguintes itens da pauta: APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 11/05/2021; 10 

APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL DOS AVALIADORES E 11 

PARECERISTAS e INFORMES GERAIS. Participam do pleno na condição de 12 

conselheiras(os): Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos 13 

Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da 14 

Cunha e Márcia de Souza Costa Melo (Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva 15 

(Fundação Fé e Alegria); Maria de Lourdes de Sousa (Casa Menina Mulher); Rossana 16 

Tenorio Cavalcanti (Secretaria de Educação); Paulo Germano de Frias (Secretaria de 17 

Saúde); Carlos André Magalhães Melo e Fabíola Maria Santiago de Farias (Procuradoria 18 

Geral do Município); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de Integração 19 

Empresa Escola de Pernambuco - CIEE); Armindo Nascimento Pessoa e Aldenise Coelho 20 

de Souza (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Jacqueline Saturnino Vieira (Secretaria 21 

Executiva de Juventude); Maria de Fátima Lira Menezes (Associação de Pais, Amigos e 22 

Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB); a 23 
gestora da parceria Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa e, ainda, os(as) 24 

técnicos(as) do COMDICA, Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori 25 

(Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Simone Maria 26 

e Thayná Lira (Financeiro); Angélica Oliveira de Araújo e Luiz Eduardo Júnior 27 

(Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. O presidente Eduardo 28 

inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e informa a ordem do dia. Seguindo a 29 

pauta, o presidente coloca para análise do colegiado a ata do pleno extraordinário do dia 11 30 

de maio do corrente. A conselheira Lourdinha se abstém da votação e as(os) demais 31 

conselheiras(os) presentes registram aprovação. Em regime de votação, a ata do dia 11 32 

de maio do corrente é aprovada. Seguindo a pauta, o mesmo convida a técnica Aurely 33 

para fazer a apresentação do resultado final do edital para seleção de avaliadores 34 

pareceristas externos (Resoluções n° 017/2021 e nº 025/2021). Aurely informa que o 35 

processo foi aberto para seleção através da Resolução n° 017/2021, prorrogado num 36 

segundo momento pela Resolução n° 025/2021 e que recebeu quatorze propostas. O 37 

período de inscrições para este processo seletivo ocorreu entre 03 de maio e 04 de junho de 38 

2021, com prazo ampliado na Resolução n° 025/2021 até 04 de julho de 2021, diz a 39 

técnica. Ela comunica que o objeto do edital foi recrutar pareceristas para a avaliação e 40 

seleção de projetos sociais fomentados pelo Fundo da Criança e do Adolescente. A mesma 41 

explica que, anteriormente, o COMDICA adotava o processo de avaliação externa através 42 

de banco de avaliadores voluntários e que o modelo atual funciona desde 2018 de um modo 43 

bem positivo. Ela diz que, nos últimos anos, o COMDICA só tinha disponível três 44 
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profissionais e que era importante a seleção de mais pessoas por conta do volume de 45 

projetos. A técnica afirma que a análise foi embasada em três critérios: experiência dentro 46 

do eixo e especialidade para o qual o candidato se inscreveu; experiência em avaliação de 47 

projetos sociais e, por fim, formação acadêmica em nível superior compatível com a 48 

especialidade para a função de avaliador(a) parecerista e os eixos escolhidos dentro da 49 

política da criança e do adolescente. Ela acrescenta que o edital foi direcionado também 50 

para o campo de atuação de profissionais das áreas exatas e contábeis para que as tabelas 51 

orçamentárias fossem avaliadas, mas que apenas profissionais da área de humanas aderiram 52 

a seleção. Embora não seja da alçada deles, isso não quer dizer que os profissionais 53 

selecionados não tenha o mérito do olhar para a parte orçamentária, afirma a técnica. 54 

Aurely coloca que vale salientar que a conferência da parte orçamentária também é feita 55 

internamente pelo COMDICA e que, de acordo com o MROSC, o conselho dispõe de uma 56 

Comissão de Avaliação e Monitoramento e, ainda, de uma gestora da parceria. Ela fala 57 

ainda que a Comissão de Seleção examinou as propostas apresentadas, realizando a análise 58 

das documentações e pontuou, conforme o anexo dois. A mesma lembra que foram 59 

eliminadas(os) as(os) candidatas(os) que não apresentaram a documentação completa 60 

solicitada pelo edital; as(os) candidatas(os) que não comprovaram experiência e as(os) que 61 

não obtiveram a pontuação mínima para a habilitação de 32 pontos. Aurely acrescenta que, 62 

entre 05 de maio e 04 de julho do corrente, as documentações foram recebidas por e-mail e, 63 

o protocolo de recebimento, encaminhado via e-mail; que a análise documental foi 64 

realizada de forma presencial com assessoramento da secretária executiva e equipe técnica 65 

sociopedagógica e trabalhos de conselheiras(os) governamentais, representantes das 66 

comissões Sociopedagógica, Jurídica e gestora da parceria; que foram analisados quatorze 67 

conjuntos de documentações, sendo apresentadas apenas requerimentos para vagas de 68 

pareceristas na área pedagógica; que foram habilitadas(os) sete candidatas(os), 69 

desabilitadas(os) dois e desclassificadas(os) quatro e, por fim, que houve apresentação de 70 

duas inscrições de candidatas(os) não residentes em Recife (um já desclassificado e outra 71 

possui nota para classificação). Por ordem de classificação: Waneska Andressa Viana de 72 

Oliveira - formação em Ciências Sociais - 55 pontos - habilitada; Adriana Parada - 73 

formação em Pedagogia - 52 pontos - residente em Goiana/GO; Aureli Vieira de Melo - 74 

formação em Pedagogia - 50 pontos - habilitada; Silvana Maria da Silva - formação em 75 

Comunicação Social/Jornalismo - 46 pontos - habilitada; Alexandre de Souza Acioli - 76 

formação em Comunicação Social/Jornalismo - 45 pontos - habilitado; Paulo Henrique de 77 

Melo Lago - formação em Comunicação Social/Jornalismo - 45 pontos - habilitado; 78 

Roseane Fátima de Queiroz Moraes - formação em Psicologia - 43 pontos - habilitada; 79 

Tereza Lúcia Reynaldo Santoianni - 35 pontos - desabilitada no critério comprovação de 80 

experiência; Cinthia Maria Mendes Uchoa Cavalcanti Dantas - 35 pontos - desabilitada no 81 

critério comprovação de experiência; Tainá de Oliveira Gomes - 30 pontos - 82 

desclassificada; Patrícia Bourbon da Luz - 30 pontos - desclassificada; Sandra da Cruz 83 

Ribeiro - 30 pontos - desclassificada; Daniele Alexandre Cesário de Melo - 30 pontos - 84 

desclassificada; Daniel Caldeira de Melo - 15 pontos - desclassificado. O presidente 85 

solicita julgamento do caso de Adriana Parada - 52 pontos - residente em Goiana/GO. O 86 

mesmo diz recordar que o colegiado deliberou que apenas pessoas residentes na Cidade do 87 

Recife/PE seriam aceitos como pareceristas no processo de seleção. Eduardo afirma que é 88 
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pior habilitar e depois não chamar o profissional para analisar os projetos. O presidente 89 

lembra que todos os projetos que chegam para concorrer a recursos do Fundo da Criança e 90 

do Adolescente do Recife passam pela Comissão de Seleção, Avaliação e Monitoramento; 91 

pelos avaliadores externos para uma maior isenção e depois seguem para o pleno deliberar. 92 

Aurely diz que já houve um caso de uma parecerista ter sido habilitada para o trabalho, mas 93 

que terminou indo morar em Brasília/DF. A técnica explica que após o nome da 94 

profissional ter sido publicado no Diário Oficial, o COMDICA entrou em contato com ela 95 

e a mesma afirmou que estava de mudança para Brasília. O conselheiro Carlos pergunta se 96 

a profissional que mudou para Brasília continua no cadastro do COMDICA como 97 

habilitada. A secretária executiva Simone afirma que sim. Simone diz que o COMDICA 98 

abriu a seleção para Banco de Dados e que não há uma obrigatoriedade de contratar a 99 

pessoa classificada para avaliar os projetos. Aurely acrescenta que, por uma questão de 100 

segurança, todas(as) os(as) avaliadoras(es) precisam fazer uma firmatura do Termo de 101 

Prestação de Serviços de forma presencial. O conselheiro Carlos coloca que o edital é a Lei 102 

vinculatória do concurso, mas que não é a única. O presidente orienta que é preciso colocar 103 

de forma expressa, nos próximos editais, que os casos omissos serão resolvidos pelo pleno 104 

do COMDICA. Aurely afirma que está posto no edital, nas Disposições Finais, "Os casos 105 

omissos serão dirimidos pelo pleno do COMDICA". O conselheiro Carlos acredita que é 106 

preciso solicitar o domicílio, preferencialmente, na Região Metropolitana do Recife nos 107 

próximos editais. A conselheira Lourdinha diz que o pleno é soberano e que pode decidir a 108 

questão. O conselheiro Paulo afirma que há concordância quanto a necessidade de 109 

presencialidade e que o COMDICA não foi explicito no edital quanto ao assunto. O mesmo 110 

pergunta qual o prejuízo de manter a candidata no banco de dados. O presidente reafirma 111 

que é preciso deliberar por manter apenas pessoas com domicílio em Pernambuco. A 112 

secretária executiva Simone coloca que é preciso deliberar, que não há mais tempo para 113 

consulta jurídica e que a candidata pode ser incluída nos casos omissos. Em regime de 114 

votação, o presidente pergunta se é possível aprovar os nomes dos pareceristas, sem 115 

pendências, para avaliação e seleção de projetos sociais fomentados pelo Fundo da 116 

Criança e do Adolescente do Recife, conforme apresentação do resultado final do 117 

edital. O colegiado acena positivamente e as(os) candidatas(os) habilitadas(os) e 118 

classificadas(os) para pareceristas (Resoluções n° 017/2021 e n° 025/2021) são os 119 

seguintes: Waneska Andressa Viana de Oliveira; Aureli Vieira de Melo; Silvana 120 

Maria da Silva; Alexandre de Souza Acioli; Paulo Henrique de Melo Lago; Roseane 121 

Fátima de Queiroz Moraes. As(os) candidatas(os) desabilitadas(os) e 122 

desclassificadas(os) são os seguintes: Tereza Lúcia Reynaldo Santoianni; Cinthia 123 

Maria Mendes Uchoa Cavalcanti Dantas; Tainá de Oliveira Gomes; Patrícia Bourbon 124 

da Luz; Sandra da Cruz Ribeiro; Daniele Alexandre Cesário de Melo; Daniel 125 

Caldeira de Melo. A conselheira Lourdinha registra que Aureli Vieira de Melo prestou 126 

serviço na Casa Menina Mulher há oito anos atrás. O presidente afirma que não há 127 

problemas quanto a questão. O presidente segue com o processo de votação e coloca o 128 

caso específico de Adriana Parada, 52 pontos, para desclassificação em virtude da 129 

candidata residir em Goiana/GO e o colegiado decidir por apenas classificar 130 

profissionais com residência no Estado de Pernambuco, preferencialmente, na Região 131 

Metropolitana do Recife. O pleno aprova a decisão e a candidata Adriana Parada está 132 
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desclassificada pelo critério de domicílio. O conselheiro Paulo e a conselheira Socorro 133 

votam contrário. A conselheira Catarina se abstém da votação. Informes Gerais - A 134 

secretária executiva Simone informa que amanhã, dia 20, acontecem as oficinas 135 

Pedagógica e Financeira dos projetos de acolhimento institucional (Resolução n° 136 

026/2021). Simone comunica que será necessária a presença dos integrantes da Comissão 137 

de Seleção, Monitoramente e Avaliação para uma reunião na próxima quarta-feira, dia 21, 138 

para análise da documentação de assinatura do Termo de Colaboração. Ela informa que 139 

amanhã, dia 20, é o último dia do encaminhamento dos projetos dos demais eixos e que até 140 

o momento apenas quatro instituições enviaram propostas. Simone registra que não foi 141 

publicado em Diário Oficial, no sábado, 17, o Plano de Contingência à Covid-19 do 142 

COMDICA e que deve encaminhar o plano com os anexos das secretarias de Educação, de 143 

Saúde e de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas 144 

para o Ministério Público ainda hoje, 19. A técnica Angélica coloca que o Plano de 145 

Contingência à Covid-19 foi publicado no Portal COMDICA. Simone informa que chegou 146 

ofício das promotorias solicitando esclarecimentos sobre os depósitos de recursos 147 

provenientes do FMCA e informações sobre o Projeto Trajetórias para o Primeiro 148 

Emprego, da instituição Fé e Alegria, apoiado pelo Itaú Social. Ela informa que o referido 149 

ofício está sendo respondido. Simone comunica ainda que foi aberto pelas promotorias 150 

procedimento administrativo para encaminhamento, no prazo de trinta dias, a contar do dia 151 

13 de julho, dos respectivos planos de ação e previsões orçamentárias para inserção na 152 

previsão do Plano Plurianual 2022-2025. A secretária executiva informa também que o 153 

COMDICA recebeu dois ofícios da SDHJDSPSD para resposta ao Ministério Público. O 154 

primeiro solicitando, no prazo de dez dias, a forma de regulamentação dos afastamentos 155 

das(os) conselheiras(os) tutelares por orientação geral, em virtude de divergências de 156 

práticas, e andamento das discussões sobre a Lei n° 16.776/2002. O segundo ofício informa 157 

que será realizada audiência virtual, dia 28, às 10h, para tratar de questões não respondidas 158 

sobre a inexistência de capacitações, em 2020, aos conselheiras(os) tutelares e 159 

esclarecimentos sobre o cronograma previsto para formação continuada para 2021. Simone 160 

também chama a atenção para a necessidade de apresentação da Resolução do Centro 161 

Popinho para encaminhamento ao executivo. Com relação a formação dos conselhos 162 

tutelares, o presidente Eduardo informa que já há um diálogo com a Escola de Conselhos 163 

sobre a questão, que as inscrições para as próximas formações finalizaram no último dia 15 164 

e que está em diálogo com o Professor Humberto para mais detalhes. Eduardo fala que a 165 

reunião da comissão ampliada que trata a Lei dos Conselhos Tutelares e o Regimento 166 

Interno dos Conselhos acontece hoje à tarde. Com relação ao Sistema para a Infância e 167 

Adolescência - Sipia, o mesmo coloca que houve uma reunião, dia 15, com a coordenadora 168 

Renata Marinho e com o conselheiro André Torres e que foi anunciada formação com toda 169 

Região Metropolitana (um representante por RPA do Recife), dias 22 e 23 do corrente, de 170 

14h às 18h. A partir do Sipia funcionando é possível a geração de dados para a construção 171 

de diagnósticos e conhecimento da realidade dos casos de violação de direitos de crianças e 172 

adolescentes no Recife, diz Eduardo. Sobre o Centro Popinho, o presidente afirma que já 173 

conversou com a secretária Ana Rita Suassuna e que ela afirmou que é só acertar os 174 

detalhes para conversa com o prefeito. A técnica Aurely afirma que a pesquisadora Irene 175 

Rizzini (CIESPI-PUC) acolheu o ofício encaminhado pelo COMDICA e informou que 176 
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deve fazer análise da documentação. Aurely diz que a partir de uma posição da 177 

pesquisadora será possível desenhar um diagnóstico sobre a situação de crianças e 178 

adolescentes em situação de rua na cidade e também pensar nos planos municipais. O 179 

conselheiro Carlos sugere um contato com a Escola de Governo para a possibilidade de 180 

fazer uma formação para conselheiras(os) tutelares. O conselheiro pede esclarecimentos 181 

sobre quem participa das audiências com o Ministério Público e se a Procuradoria Geral do 182 

Município também é chamada nas audiências. O presidente diz que apenas a coordenação 183 

geral junto com equipe técnica participam das audiências, mas que não existe vedação para 184 

outros membros do colegiado. Eduardo afirma que os processos do Ministério Público são 185 

de acompanhamento de Política Públicas e pré-processuais e, por isso, não demanda a 186 

procuradoria atuar. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o presidente 187 

agradece a participação de todas e de todos e encerra a reunião às 10h35.  188 

 189 
Recife, 19 de julho de 2021 190 
 191 
________________________________ 192 

Eduardo Paysan Gomes 193 
Presidente 194 
 195 
_______________________________ 196 

Catarina de Santana Silva  197 
Vice-presidente 198 
 199 
___________________________ 200 

Maria de Lourdes de Sousa  201 
Tesoureira 202 
 203 
____________________________________ 204 

Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 205 
Secretária 206 
 207 
___________________________________ 208 

Márcia de Souza Costa Melo  209 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito) 210 
 211 
___________________________________ 212 

Jacqueline Saturnino Vieira  213 
(Conselheira / Secretaria Executiva de Juventude);  214 
 215 
__________________________  216 

Carlos André Magalhães Melo  217 
(Conselheiro / Procuradoria Geral do Município)  218 
 219 
________________________________ 220 

Paulo Germano de Frias 221 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  222 
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 223 
__________________________  224 

Fabíola Maria Santiago de Farias  225 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município)  226 
 227 
___________________________ 228 

Rossana Tenório Cavalcanti  229 
(Conselheira / Secretaria de Educação)  230 
 231 
___________________________ 232 

Armindo Nascimento Pessoa  233 
(Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 234 
 235 
____________________________ 236 

Aldenise Coelho de Souza  237 
(Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 238 
 239 
____________________________ 240 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 241 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 242 
 243 
___________________________ 244 

Maria de Fátima Lira Menezes  245 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas  246 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB)  247 
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