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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 19 DE JULHO DE 2022 3 
 4 
No décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h30, é declarado 5 
aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do Conselho Municipal de Defesa e 6 
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 Romero José da Silva, que coloca para deliberação os 9 
seguintes itens da pauta: DELIBERAÇÃO DO EDITAL FMCA 2022; APRESENTAÇÃO 10 
DA PROPOSTA PARA EDITAL FIA ITAÚ; INFORMES GERAIS (COMISSÃO DE 11 
SELEÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO EXTERNA DOS 12 
PROJETOS DO EDITAL Nº016/2021). Participam do pleno na condição de 13 
conselheiras(os): Romero José da Silva e Elaine França da Silva (Gabinete de Assessoria 14 
Jurídica às Organizações Populares – GAJOP); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 15 
(Gabinete do Prefeito); Maria de Lourdes de Sousa (Casa Menina Mulher); Luiz André 16 
Paulino da Silva (Procuradoria Geral do Município); Iris Cleide de Melo Santos (Secretaria 17 
de Turismo e Lazer); Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa (Secretaria de 18 
Finanças); Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Juliana Accioly 19 
Martins Nascimento (Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC); 20 
Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco 21 
- CIEE); Genésia Cristina Oliveira dos Santos (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 22 
Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade - APABB ); Bárbara Elias de 23 
Souza Cabral (Escola Dom Bosco) e, ainda, os(as) técnicos(as) do COMDICA, Ieda Accioly, 24 
Aurely Macedo, Liliam Tomaz e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana 25 
Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira e Simone Maria (Financeiro); Angélica Oliveira 26 
de Araújo (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva Simone Melo. O presidente 27 
Romero inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e informa a ordem do dia. Na 28 
oportunidade, o mesmo solicita a apresentação da minuta do Edital FMCA 2022 para 29 
deliberação do pleno. A técnica Roberta inicia a leitura da minuta. Após a leitura do 30 
documento, o presidente indaga o colegiado se há algum destaque, dúvida ou acréscimo a fazer 31 
na minuta do edital. A conselheira Genésia questiona o eixo 04 do documento que trata das 32 
orientações técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 33 
Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos e que não contempla a pessoa com deficiência. Ela 34 
afirma que o atendimento precisa ser estendido para pessoas com deficiência, em especial, para 35 
a deficiência intelectual. Com relação ao eixo 06, a conselheira afirma que o documento não 36 
deixa claro como será realizado o atendimento para a pessoa com deficiência. A mesma chama 37 
atenção para a faixa etária de até 24 anos no referido eixo. A técnica Roberta coloca que a Lei 38 
determina que o atendimento para pessoas com deficiência seja feito até 24 anos. Com relação 39 
a comprovação da deficiência, a instituição deverá pedir uma cópia do laudo comprovando a 40 
deficiência quando a faixa etária ultrapassar os 17 anos e 11 meses, diz Roberta. Na prestação 41 
de contas do projeto deverá ser inserido a cópia do laudo, afirma a técnica. Durante as oficinas 42 
serão dadas as orientações pertinentes, finaliza a mesma. Após os esclarecimentos, o 43 
presidente coloca o Edital FMCA 2022 em regime de votação. Sendo assim, o Edital 44 
FMCA 2022 é aprovado por unanimidade pelo colegiado. Seguindo com a pauta, a técnica 45 
Aurely informa sobre o Edital FIA Itaú Social 2022. Ela afirma que o COMDICA, 46 
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historicamente, acessa o edital FIA Itaú; que em 2020 o conselho foi contemplado através da 47 
Fundação Fé e Alegria com o Projeto Trajetórias e que em 2021 não teve sucesso na seleção do 48 
Itaú. Aurely coloca que na semana passada houve uma reunião da comissão dos editais para 49 
discussão do Edital FMCA e para tratar do FIA. A técnica afirma que durante a reunião 50 
aconteceram dois encaminhamentos, mas que existe um fato novo. Sobre os aspectos do edital, 51 
ela diz que a inscrição deve ser feita na Plataforma de Editais do Itaú Social, que a inscrição 52 
começou no dia 16 de maio do corrente e que se encerra no próximo dia 29. Aurely coloca que 53 
o encaminhamento até o dia 29 poderá ser feito com ou sem a proposta selecionada pelo 54 
conselho e esclarece que, caso a seleção da proposta seja realizada após o dia 29, o conselho 55 
receberá até 15 de agosto um formulário complementar e terá até 14 de outubro do corrente 56 
para enviar as informações da proposta selecionada. A mesma informa que os eixos do edital 57 
são os seguintes: eixo 01 - promoção da vida e da saúde; eixo 2 - enfrentamento e prevenção de 58 
violações de direitos e eixo 3 - garantia do direito à educação. O orçamento solicitado não 59 
poderá exceder o valor de R$ 250 mil e o repasse é feito diretamente para a conta do Fundo 60 
Municipal da Criança e do Adolescente do Recife, diz Aurely. A técnica lembra que o repasse 61 
financeiro deverá ser feito até o último dia do ano, 31 de dezembro de 2022, e que o período de 62 
execução é de doze meses, com início a partir de 2023. Ela adverte que para apresentar alguma 63 
proposta, o COMDICA precisa cumprir todas as fases do chamamento e o cronograma previsto 64 
pelo Itaú Social, além de considerar o custo financeiro com os(as) avaliadores(as) externos. 65 
Dito isto, Aurely encaminha algumas das propostas pensadas pela comissão para atender ao 66 
chamamento. Ela comunica que a primeira proposta seria escolher uma projeto com chancela 67 
de captação de recursos já selecionado pelo conselho, mas o Itaú Social vetou devido ao 68 
processo especifico de captação onde o COMDICA não pode ser o captador. Assim não é 69 
possível, diz Aurely. A segunda proposta é construir e lançar um edital específico a partir do 70 
modelo adotado de contingência do Covid-19. O presidente Romero submete a proposta ao 71 
pleno. Em regime de votação, o presidente pergunta se o conselho deve lançar um edital 72 
para atender ao FIA Itaú Social 2022. A resposta do pleno é positiva. Deliberação 73 
aprovada. Em segunda votação, o presidente pergunta qual o eixo deve ser escolhido para 74 
o lançamento do edital: eixo 01 - promoção da vida e da saúde; eixo 2 - enfrentamento e 75 
prevenção de violações de direitos e eixo 3 - garantia do direito à educação. Aprovado o 76 
eixo 2. A secretária executiva Simone sugere fechar o edital FMCA para depois iniciar o Edital 77 
FIA 2022. A técnica Aurely informa que no edital de captação de recursos há a exigência que a 78 
Comissão de Seleção, Avaliação e Monitoramento delibere sobre a documentação e os projetos 79 
que são encaminhados para o conselho antes de serem enviados para a Comissão Avaliadora 80 
Externa. O encaminhamento é para averiguação, diz a mesma. Dito isto, ela coloca que o 81 
conselho está passando por um problema grande de quórum nas comissões e que é preciso 82 
resolver a questão dos projetos de captação em virtude dos cronogramas previstos. A 83 
ponderação é fazer o encaminhamento para a Comissão Avaliadora Externa apenas com a 84 
verificação da equipe técnica a partir do dia 25 deste mês, diz Aurely. Ela coloca que a 85 
estratégia é para que o período de avaliação externa dos projetos de captação de recursos não 86 
choque com o período de avaliação externa do Edital FMCA 2022. A conselheira Lourdinha 87 
afirma que deve se retirar da comissão citada em virtude da possibilidade da Casa Menina 88 
Mulher concorrer a projetos de captação de recursos. Em regime de votação, o presidente 89 
consulta o colegiado sobre o encaminhamento das documentações das instituições e 90 
projetos de captação de recursos para a Comissão de Avaliação Externa enquanto o 91 
reordenamento da Comissão de Seleção, Avaliação e Monitoramento esteja pendente. 92 



 
 
 
 

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

 

 
 
      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 

Aprovado pelo colegiado. Informes Gerais – O presidente do Tribunal de Justiça de 93 
Pernambuco, Desembargador Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, convida para a solenidade 94 
comemorativa dos 30 anos de criação das Varas de Crimes Contra Criança e Adolescente e 95 
lançamento da Política Institucional de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos 96 
Infracionais do Poder Judiciário que será realizado no dia 21 de julho, às 15h, no Centro 97 
Integrado da Criança e do Adolescente (CICA). O Fórum Interconselhos solicita indicação de 98 
um(a) conselheiro(a) do COMDICA para representação e informa da reunião que será realizada 99 
no Conselho Municipal de Saúde no próximo dia 22 do corrente, às 9h. A conselheira 100 
Lourdinha fala dos espaços já existentes de controle social e da sua indisponibilidade para 101 
ocupar a cadeira no Fórum Interconselhos. A conselheira Juliana diz da necessidade dos 102 
conselheiros governamentais também estarem disponíveis para os espaços de representação. 103 
Juliana sugere uma consulta ao conselheiro representante da Secretaria de Desenvolvimento 104 
Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas para que ocupe a representação 105 
no Fórum Interconselhos. O presidente solicita a secretaria executiva que responda ao fórum 106 
informando que, devido a agenda intensa do COMDICA, neste momento, o órgão não deve 107 
encaminhar um representante. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o presidente 108 
agradece a participação de todas e todos e encerra a reunião às 12h. 109 
 110 
Recife, 19 de julho de 2022 111 
 112 
________________________________ 113 
Romero José da Silva 114 
Presidente 115 
 116 
__________________________ 117 
Maria de Lourdes de Sousa  118 
(Secretária / Casa Menina Mulher) 119 
 120 
__________________________ 121 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha  122 
(Tesoureira / Gabinete do Prefeito) 123 
 124 
____________________________ 125 
Armindo Nascimento Pessoa  126 
(Conselheiro / Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 127 
 128 
_____________________________ 129 
Juliana Accioly Martins Nascimento  130 
(Conselheira / Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC) 131 
 132 
_____________________________ 133 
 Hemi Monique Vilas Boas de Andrade  134 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE) 135 
 136 
 137 
 138 
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___________________________ 139 
Bárbara Elias de Souza Cabral 140 
(Conselheira / Escola Dom Bosco) 141 
 142 
__________________________ 143 
Elaine França da Silva  144 
(Conselheira / Gabinete de Assessoria Jurídica  145 
às Organizações Populares – GAJOP) 146 
 147 
__________________________ 148 
Luiz André Paulino da Silva  149 
(Conselheiro / Procuradoria Geral do Município) 150 
 151 
___________________________ 152 
Iris Cleide de Melo Santos  153 
(Conselheira / Secretaria de Turismo e Lazer) 154 
 155 
___________________________ 156 
Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa  157 
(Conselheira / Secretaria de Finanças) 158 
 159 
____________________________ 160 
Genésia Cristina Oliveira dos Santos  161 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas com  162 
Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade - APABB) 163 


