
 
 
 
 

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 

APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 3 
 4 
No quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 9h10, é declarado aberto 5 
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 Eduardo Paysan Gomes, que coloca para deliberação os 9 
seguintes itens da pauta: RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 10 
SELEÇÃO PARA O EDITAL ITAÚ SOCIAL - RESOLUÇÃO N° 043/2021 e 11 
INFORMES GERAIS. Participam do pleno na condição de conselheiras(os): Eduardo 12 
Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e 13 
Políticas sobre Drogas); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha e Márcia de Souza Costa 14 
Melo (Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva (Fundação Fé e Alegria); Rossana 15 
Tenório Cavalcanti (Secretaria de Educação); Fabíola Maria Santiago de Farias 16 
(Procuradoria-Geral do Município); Ana Cristina Avellar (Secretaria de Educação); Eliane 17 
França da Silva (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – Gajop); Hemi 18 
Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - 19 
CIEE); Bárbara Elias de Souza Cabral (Escola Dom Bosco); Aldenice Coelho de Souza (Lar 20 
Presbiteriano Vale do Senhor); Genésia Cristina Oliveira dos Santos (Associação de Pais, 21 
Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade - 22 
APABB); Juliana Accioly Martins Nascimento (Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação 23 
Social -CENDHEC); a advogada Andréa Maria Coimbra Carvalho  e, ainda, os(as) 24 
técnicos(as) do COMDICA, Ieda Accioly e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e 25 
Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira (Financeiro); Angélica Oliveira de 26 
Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. 27 
O presidente Eduardo inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e informa que a pauta 28 
principal consiste na análise do resultado da avaliação do processo de seleção para o Edital do 29 
Itaú Social (Resolução N° 043/2021). Ele explica que foi designado em pleno que o eixo 30 
prioritário no processo seletivo será situação de rua. O mesmo coloca que a conselheira Elaine 31 
procurou a coordenação para fazer uma fala no pleno sobre o "Família Solidária" e que foi 32 
acordado que a explanação seria realizada no próximo pleno ordinário e na presença de toda 33 
sociedade civil. Dito isto, o presidente solicita que a técnica Roberta realize a apresentação da 34 
pauta principal. Roberta inicia a fala informando que o documento que será apresentado foi 35 
elaborado pela técnica Aurely que se encontra em período de férias. A mesma diz do objeto do 36 
edital: "Edital para seleção de propostas oriundas de organizações da sociedade civil 37 
executoras de projetos sociais voltados para o atendimento de crianças e adolescentes em 38 
situação de rua na cidade do Recife para proposição junto ao Fundo Municipal da Criança e 39 
do Adolescente do Recife e concorrência ao processo de seleção do FIA 2021 – Edital Fundos 40 
da infância e adolescência do Itáu Social através do eixo (2) Enfrentamento e Prevenção de 41 
Violações de Direitos com ênfase nas ações de proteção de crianças e adolescentes em 42 
situação de rua". Roberta informa que no cronograma do processo de seleção consta o pleno 43 
de homologação das propostas apresentadas e deliberação da organização executora para o FIA 44 
Itaú Social 2021 - dia 05/10/2021; prazo para Recursos contra os resultados das avaliações 45 
externas - dia 06/10/2021; publicação das deliberações e resultados das propostas no Diário 46 



 
 
 
 

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 

Oficial, site e redes sociais do COMDICA - dia 07/10/2021; pleno de homologação de recursos 47 
apresentados e deliberações correlatas - 08/10/2021; finalização do cadastro da proposta na 48 
Plataforma Itaú Social – FIA 2021 - até 15/10/2021; oficinas pedagógica e financeira de 49 
orientação para execução do Projeto Básico e Assinatura Termo de colaboração - deliberação 50 
posterior. Roberta comunica ainda que a pontuação atribuída por categorias, prevista no edital, 51 
é a seguinte: qualidade técnica - máximo 5,0 pontos; consistência do orçamento - máximo 3,0 52 
pontos; comunicação - máximo de 2,0 pontos. Quanto a qualidade técnica, os itens avaliados 53 
foram a "consistência na descrição de ameaças e riscos que atingem crianças e adolescentes, 54 
que a proposta buscará enfrentar e prevenir frente ao objeto do edital; consistência da 55 
estratégia revista para alcance do público a ser atendido; previsão de ações voltadas ao apoio 56 
e/ou orientação de familiares das crianças e adolescentes, de acordo com o cronograma de 57 
vigência da proposta; existência de parcerias e articulações entre a organização que 58 
executará a proposta e outros serviços, programas ou organizações locais, tendo em vista o 59 
fortalecimento do trabalho em rede e a geração de resultados efetivos para o público alvo e, 60 
por fim, previsão de procedimentos para monitoramento e avaliação das ações e dos 61 
resultados alcançados", diz a técnica. Quanto a consistência do orçamento, os itens avaliados 62 
foram com relação a "clareza na descrição e no detalhamento das despesas necessárias para a 63 
execução da proposta; consistência do orçamento em face da natureza das atividades 64 
previstas e do volume do público a ser atendido ou alcançado e valor máximo a ser solicitado 65 
para execução no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e distribuição de 66 
recursos das rubricas", completa a mesma. Quanto a comunicação da proposta, os itens 67 
avaliados foram com relação "as formas de comunicação das ações internas e externas que 68 
serão desenvolvidas pela organização executora e consistência das ações previstas para 69 
atendimento, orientação e comunicação com o público-alvo", coloca Roberta. Sobre o 70 
financiamento, a técnica informa que o item 07, da Resolução N° 043/2021, diz que: "7.1.1 O 71 
montante final dos recursos a serem destinados aos Fundos dependerá do volume de recursos 72 
que estiver disponível para destinação por parte do Conglomerado Itaú Unibanco Holding 73 
S.A. Por esse motivo, o valor do recurso solicitado pelo Conselho poderá ou não ser 74 
integralmente contemplado"; "7.1.2 Até 30/11/2021, os Conselhos que tiverem suas propostas 75 
selecionadas receberão orientação sobre o processo a ser seguido para o recebimento dos 76 
recursos financeiros e a informação sobre o valor que será destinado ao Fundo" e, por fim, 77 
"7.1.3 Os Conselhos que cumprirem os requisitos acima descritos receberão as destinações em 78 
seus respectivos Fundos até 31/12/2021". Roberta comunica ainda que a destinação dos 79 
recursos deverá atender a meta de até 100 (cem) crianças e adolescentes, entre 0 a 18 anos 80 
incompletos de idade e suas famílias, e o orçamento previsto é no valor global de R$ 81 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ela informa que a divulgação do chamamento 82 
aconteceu de 03/09/2021 a 15/09/2021, que a inscrição foi realizada no dia 17/09/2021 e que a 83 
avaliação externa foi no período de 21/09/2021 a 30/09/2021. A mesma acrescenta também 84 
que após as apreciações do colegiado e deliberações quanto ao processo de avaliação externa, o 85 
COMDICA fará a publicação em Diário Oficial do Município com o resultado da análise; que 86 
a partir da publicação, o COMDICA notificará a organização proponente do resultado e 87 
apresentará os próximos passos de acordo com o Cronograma de Procedimentos presente no 88 
anexo IV do edital supracitado; que a proposta, em caso de aprovação, será encaminhada ao 89 
Itaú Social, através de e-mail, em caráter complementar a inscrição do COMDICA Recife ao 90 
Edital FIA 2021, ficha de inscrição de nº 003971700000151 e realizada na data de 28/07/2021 91 
e, ainda, que o cronograma de acompanhamento da seleção interna da proposta pelo Itaú Social 92 
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e seu resultado serão divulgados pelo Itaú Social até 30/11/2021. Roberta coloca que a 93 
organização que apresentou a proposta foi o Grupo Ruas e Praças, localizada na RPA 01, e que 94 
o título do projeto é "Tem Vida nas Ruas". Ela diz que a nota do avaliador 01 foi 8,5 e a nota 95 
do avaliador 02 foi de 8,0. A média total ficou em 8,25, coloca Roberta. A técnica explica que 96 
as ressalvas apresentadas nos pareceres serão encaminhadas à instituição para os ajustes 97 
necessários e que, após a notificação, a OSC terá até 07/10/2021 para encaminhar o Plano de 98 
Trabalho e anexos ajustados, seguindo as orientações dadas pelos avaliadores externos. Em 99 
regime de votação, o presidente pergunta ao colegiado se aprova o resultado da avaliação 100 
e os encaminhamentos dados para o edital de seleção. O pleno acena positivamente e o 101 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O EDITAL 102 
ITAÚ SOCIAL - RESOLUÇÃO N° 043/2021 - É APROVADO POR UNANIMIDADE 103 
PELO PLENO. Dito isto, o presidente Eduardo afirma que solicitou, no pleno do último 104 
dia 28, a indicação de um(a) conselheiro(a) para o Conselho de Ética e Disciplina dos 105 
Conselhos Tutelares do Recife (Cedis). O indicado para a função é o conselheiro Armindo 106 
Nascimento Pessoa representando a sociedade civil, diz o mesmo. Eduardo lembra que foi 107 
passado, no grupo de WhatsApp, um ofício para ser analisado e encaminhado ao prefeito 108 
pautando sobre as prioridades de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e 109 
políticas setoriais do município. O presidente afirma que o ofício faz referência à Constituição 110 
Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Municipal do COMDICA onde 111 
estabelece a atribuição do conselho como órgão deliberativo, controlador, normativo, 112 
consultivo e formulador da política. O mesmo acrescenta que a demanda também foi pautada 113 
pelo Ministério Público, em audiência, durante a apresentação das proposições do Plano 114 
Plurianual (PPA) relacionada ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mas que o 115 
conselho não tinha se posicionado sobre as demais políticas que é uma atribuição do 116 
COMDICA. Ele lembra que, embora o Projeto de Lei do PPA tenha sido finalizado e 117 
encaminhado, o PL será discutido na Câmara Municipal. O COMDICA poderá ser consultado 118 
até dezembro/2021 sobre o assunto, afirma Eduardo. Neste sentido, Eduardo coloca, como 119 
sugestão, acrescentar ao documento, a necessidade da inclusão de advogadas(os) nos Centros 120 
de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), conforme dispõe NOB-121 
RH/SUAS, Artigo 3º, da Resolução nº 17, do Conselho Nacional de Assistência Social 122 
(CNAS) e ação prevista no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Recife. Ele 123 
lembra que a discussão acerca da inclusão de advogadas(os) no CREAS também vem sendo 124 
realizada na Comissão do Simase. Dito isto, ele pergunta se algum(a) conselheiro(a) tem mais 125 
contribuições a fazer no ofício para o prefeito. Como nenhum(a) conselheiro(a) se posiciona, 126 
Eduardo finaliza a discussão e afirma que ontem, dia 04, a Comissão de Comunicação teria 127 
uma reunião, por videoconferência, que foi prejudicada pelo apagão nas Redes Sociais. Ele 128 
coloca que a reunião com os membros não aconteceu, mas que conversou com a técnica 129 
Angélica e repassou algumas demandas. A primeira demanda foi com relação a proposta de 130 
homenagear personalidades que contribuíram na militância dos direitos de crianças e 131 
adolescentes ao longo dos 31 anos de vigência do ECA, diz ele. A proposta é homenagear Jane 132 
Santos e Ana Farias. Jane Santos, do Unicef, que está num processo de aposentadoria, e Ana 133 
Farias, ex-presidente do COMDICA, que se aposentou em 2020. Em regime de votação, o 134 
presidente pergunta ao colegiado se aprova as homenagens a Jane Santos e Ana Farias 135 
pelos serviços prestados. O colegiado delibera pela aprovação. A técnica Angélica afirma 136 
que será construída uma placa para cada homenageada em mármore. O presidente Eduardo 137 
lembra ainda a necessidade de resgatar e registrar a história de luta do COMDICA para que 138 
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não se perca com o tempo. Ele coloca da importância de criar uma premiação com o intuito de 139 
fazer homenagens as pessoas que, ao longo dos anos, prestaram serviços em prol dos direitos 140 
da criança e do adolescente. A técnica Angélica sugere uma homenagem anual com a indicação 141 
feita pelo pleno. O presidente Eduardo afirma que é preciso levar a sugestão para a Comissão 142 
de Comunicação para formatar um edital. É importante criar um nome para o prêmio 143 
homenageando uma personalidade, diz Eduardo. Dentre as demandas, o presidente lembra que 144 
foi construído um Plano de Comunicação para análise e aprovação no próximo pleno ordinário. 145 
A técnica Angélica informa que foi aprovada a capa do Estatuto da Criança e do Adolescente e 146 
que a nova edição tem, além da Lei Nº 8.069/1990, anexos referentes as leis municipais e a lei 147 
da aprendizagem. Ela diz que a prova física deve ficar pronta ainda durante a semana para 148 
aprovação e envio à gráfica. A mesma lembra que os planos impressos da Primeira Infância 149 
estão sendo entregues e que todo colegiado deve receber. Angélica coloca também que a 150 
Emprel deve entregar o Novo Portal do COMDICA e que a proposta é fazer um webinário de 151 
lançamento com previsão para o dia 22/11/2021. Temos até o dia 01/11/2021 para receber toda 152 
documentação das entidades, via atualização cadastral, e incluir no sistema para que o portal 153 
funcione, diz Angélica. A secretária executiva Simone informa que poucas instituições estão 154 
encaminhando as documentações para a atualização cadastral. Ao todo só recebemos a 155 
documentação completa de duas instituições, diz Simone. Ela solicita nova chamada nas redes 156 
sociais para lembrar às instituições sobre a atualização cadastral e chamamento sobre a questão 157 
na reunião do Fórum DCA. Simone lembra que está claro no edital que a entidade que não 158 
fizer a atualização cadastral vai perder o registro. O presidente lembra que o novo portal vai 159 
dar visibilidade as entidades e mais transparência as ações e projetos desenvolvidos. Eduardo 160 
afirma ainda que foi solicitado que a Assessoria de Comunicação disponibilize no portal atual 161 
uma aba específica do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção Social de 162 
Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência para o kit de informações sobre 163 
a implementação da Lei N° 13.431/2017 criado pela Childhood Brasil e Unicef. Não tendo 164 
nada mais que por si só mereça registro, o presidente agradece a participação de todas e de 165 
todos e encerra a reunião às 9h50. 166 
 167 
Recife, 05 de outubro de 2021 168 
 169 
________________________________ 170 
Eduardo Paysan Gomes 171 
Presidente 172 
 173 
__________________________ 174 
Catarina de Santana Silva  175 
Vice-presidente 176 
 177 
________________________________ 178 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 179 
Secretária 180 
 181 
___________________________ 182 
Márcia de Souza Costa Melo 183 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  184 
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___________________________ 185 
Ana Cristina Avellar  186 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 187 
 188 
_____________________________ 189 
Juliana Accioly Martins Nascimento  190 
(Conselheira / Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social -CENDHEC) 191 
 192 
________________________________ 193 
Aldenice Coelho de Souza  194 
(Conselheira / Lar Presbiteriano Vale do Senhor); 195 
 196 
_____________________________ 197 
Rossana Tenório Cavalcanti  198 
(Conselheira / Secretaria de Educação)  199 
 200 
__________________________  201 
Fabíola Maria Santiago de Farias 202 
(Conselheiro / Procuradoria-Geral do Município) 203 
 204 
_____________________________ 205 
Bárbara Elias de Souza Cabral  206 
(Conselheira / Escola Dom Bosco); 207 
 208 
____________________________ 209 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 210 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 211 
 212 
_____________________________ 213 
Eliane França da Silva  214 
(Conselheira / Gabinete de Assessoria Jurídica às  215 
Organizações Populares – Gajop); 216 
 217 
____________________________ 218 
Genésia Cristina Oliveira dos Santos  219 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência  220 
de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade - APABB) 221 


