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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021 3 
 4 
No sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 9h20, é declarado aberto por 5 
existência de quórum, o Pleno Extraordinário do Conselho Municipal de Defesa e Promoção 6 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, por videoconferência, 7 
respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do Coronavírus/Covid-19, o 8 
presidente Eduardo Paysan Gomes coloca para deliberação os seguintes itens da pauta: 9 

APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EDITAL DE 10 
CONTINGÊNCIA COVID-19; CALENDÁRIO DE REUNIÕES DAS COMISSÕES 11 
TEMÁTICAS; CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 038/2018 (CAPTAÇÃO DE 12 
RECURSOS) DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – PROJETO 13 
CRIANÇAS DA VÁRZEA; CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 031/2020 (COMDICA-14 
ITAÚ SOCIAL) DA FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA – PROJETO TRAJETÓRIAS PARA 15 
O PRIMEIRO EMPREGO. Participam do pleno na condição de conselheiras(os): Eduardo 16 
Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e 17 
Direitos Humanos - SDSJPSDDH); Rossana Tenório Cavalcanti e Ana Cristina Cavalcanti 18 
Avellar (Secretaria de Educação); Paulo Germano de Frias (Secretaria de Saúde); 19 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva 20 
(Fundação Fé e Alegria); Kátia Simone Alves Pintor (Cendhec); Maria de Fátima Lira 21 
Menezes e Genésia Cristina Oliveira dos Santos (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 22 
Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB); Aldenise Coelho de 23 
Souza (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Maria de Lourdes de Sousa (Casa Menina 24 
Mulher); Romero José da Silva (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – 25 
Gajop); Carlos André Magalhães Melo (Procuradoria Geral do Município); Marília Duse de 26 
Albuquerque Lima Alves (Secretaria de Turismo e Lazer); Hemi Monique Vilas Boas de 27 
Andrade (Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE) e, ainda, Andréa 28 
Ricardo de Castro (ex-conselheira do COMDICA e gestora da parceria); os(as) técnicos(as) 29 
do COMDICA Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos 30 
Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira (Financeiro); Angélica Araújo e 31 
Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. O 32 
presidente Eduardo inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e informa que Andréa 33 
Castro deve apresentar a prestação de contas dos editais de contingência Covid-19 para 34 
deliberação do colegiado. O mesmo explica que Andréa atuou como gestora da parceria dos 35 
projetos cofinanciados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). Andréa 36 
agradece o convite e solicita que a técnica Aurely faça uma explanação inicial sobre os editais. 37 
Aurely informa que no ano passado houve o lançamento de dois editais para mitigar os efeitos 38 
da pandemia: nº 019/2020 (casas de acolhimento) e nº 037/2020 (demais instituições). Ela 39 
informou que o primeiro edital teve uma execução exitosa e que coube um termo aditivo de 45 40 
dias. O segundo edital teve um período de execução de 90 dias e não houve termo aditivo, diz a 41 
mesma. Os editais foram monitorados virtualmente, mas as instituições foram acompanhadas 42 
pela equipe técnica de forma remota. Dito isto, Andréa coloca que os editais foram um desafio 43 
para o colegiado já que foi num período inicial da pandemia e que ninguém sabia como fazer 44 
para enfrentar o vírus. A mesma diz ainda que o resultado que será apresentado é fruto de um 45 
trabalho coletivo. No primeiro edital (nº 019) foram contempladas duas casas de acolhimento e 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 

o valor repassado para cada uma foi de R$ 25 mil, pago em parcela única. No segundo edital 47 
(nº 037) foram contempladas 21 organizações da sociedade civil (01 apresentou pendência com 48 
a prefeitura municipal) e o valor repassado para cada uma das instituições foi de R$ 30 mil, 49 
pago em parcela única. Andréa comunica ainda que, durante o processo, o COMDICA foi 50 
provocado pelo Ministério Público para a concepção de um questionário sobre a real situação 51 
enfrentada pelas instituições e a atuação de cada uma delas. O mapeamento foi importante para 52 
a construção do segundo edital e está disponível para consulta no site do COMDICA, diz 53 
Andréa. A mesma informa ainda que todas as outras documentações estão disponíveis nos 54 
arquivos do COMDICA e o colegiado já pode consultar. Dito isto, na sequência, segue a 55 
apresentação das prestações de contas dos projetos cofinanciados (Resolução nº 037/2020): 56 
Pão da Vida (Projeto Fazer o Bem) – a análise sociopedagógica constata que a instituição 57 
não possui quadro grande de colaboradores, mas que foi engajada em realizar as suas ações e, 58 
com relação à prestação de contas, as atividades foram realizadas com 99,6% do valor recebido 59 
e o restante foi restituído ao FMCA; Associação Beneficente o Pequeno Nazareno (Projeto 60 
Acolher para Cuidar) – a análise sociopedagógica verifica que a instituição ofereceu material 61 
informativo sobre como prevenir a Covid-19 e, também, atas de entrega de cestas básicas e 62 
Equipamentos de Proteção (EPI´s) e, com relação à prestação de contas, as ações foram 63 
realizadas com 100% do valor recebido; Galpão dos Meninos e Meninas de Santo Amaro 64 
(Projeto A Arte de Conviver em Paz) - a análise sociopedagógica registra que houve doação 65 
de alimentos, atividades artísticas online, entrega de livros e máscara para as famílias atendidas 66 
e, com relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 101% do valor recebido, 67 
que houveram excedentes nas rubricas de alimentação e EPI´s, que houveram saldos não 68 
utilizados nas rubricas de higiene, limpeza, divulgação e transporte e, ainda, que a gestora da 69 
parceria recebeu ofício para a mudança de rubrica e deferiu e que, portanto, não há saldo a 70 
devolver; Assistência e Promoção Social Exercito de Salvação (Projeto A Unidade na 71 
Adversidade da Pandemia) - a análise sociopedagógica verifica que dos seis objetivos 72 
específicos se observa algumas dificuldades por parte da OSC no alcance do que foi disposto 73 
no plano de ação e, com relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 95,5% do 74 
valor recebido e que o restante foi restituído ao FMCA; Instituto de Desenvolvimento e 75 
Cultura - IDESC (Projeto A Solidariedade Unindo Forças no Contexto da Pandemia) – a 76 
análise sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com as ações sinalizadas e, com 77 
relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 100% do valor recebido; 78 
Organização de Auxílio Fraterno - OAF (Projeto Família Assistida, Proteção Garantida) 79 
- a análise sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com as ações sinalizadas e, 80 
ainda, entregou sopas e realizou questionário com as famílias atendidas e, com relação à 81 
prestação de contas, as ações foram realizadas com 99,6% do valor recebido e que o restante foi 82 
restituído ao FMCA; Centro de Educação Daruê Malungo (Projeto Daruê Resiste) - a 83 
análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu com as ações sinalizadas no plano 84 
de trabalho e, também, entregou as atas referentes às entregas das cestas básicas e fichas de 85 
cadastro sociofamiliar de trinta famílias atendidas e, com relação à prestação de contas, as 86 
ações foram realizadas com 100,1% do valor recebido; Casa de Rodolfo Aureliano – Lar 87 

Fabiano de Cristo (Projeto Juntos Somos Mais Fortes, Por um Mundo sem Coronavírus e 88 
com Segurança Alimentar) -  a análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu 89 
com as ações sinalizadas no plano de trabalho e, também, apresentou em seu relatório 90 
indicadores das situações de vulnerabilidade e risco social e, com relação à prestação de contas, 91 
as ações foram realizadas com 100% do percentual do valor recebido e houve um aporte 92 
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financeiro da instituição para compensação das tarifas bancarias; Centro de Revitalização e 93 

Valorização da Vida - CRVV (Projeto Estratégia de Ação - Criança Urgente no 94 
Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus na Comunidade do Bode) - a análise 95 
sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com as ações sinalizadas e, com relação à 96 
prestação de contas, as ações foram realizadas com 101,6%  do valor recebido, que houveram 97 
tarifas bancárias não contempladas no edital, que houve aporte financeiro da instituição e que 98 
houve devolução de recursos ao FMCA já realizada pela instituição; Associação de Pais e 99 
Amigos dos Excepcionais - APAE (Projeto Mãos que Acolhem Famílias) – o repasse 100 
financeiro foi cancelado, em reunião plenária de 15/12/2020, devido a problemas junto a 101 
prefeitura municipal; Inspetoria Salesiana do Nordeste – Escola Dom Bosco (Projeto 102 
Campanha Solidária e Empregabilidade) -  a análise sociopedagógica verifica que a 103 
instituição cumpriu com as ações sinalizadas, produziu banners de divulgação do projeto e 104 
entregou junto ao relatório de impacto as atas referentes às ações e fichas de cadastro 105 
sociofamiliar das trinta famílias atendidas e, com relação à prestação de contas, as ações foram 106 
realizadas com 89,8% do valor recebido, sendo devolvido o restante dos recursos ao FMCA 107 
pela instituição; Oratório da Divina Providência (Projeto Rede de Solidariedade) – a 108 
análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu com as ações sinalizada, realizou 109 
algumas atividades do projeto com a colaboração de voluntários, bem como com doações que 110 
beneficiou 72 famílias, e, com relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 111 
100% do valor recebido e que houve aporte financeiro para cobrir tarifas bancárias; Fundação 112 
Centro de Educação Comunitária e Social - CECOSNE (Projeto Mãos que Doam com 113 
Amor) -  a análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu com o plano de ação e, 114 
com relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 99,7% do valor recebido, que 115 
houveram alguns excedentes com alimentação, material de higiene e tarifas bancárias, que 116 
houve aporte financeiro por parte da instituição e que foi devolvido o restante dos recursos ao 117 
FMCA; Em Cena Arte e Cidadania (Projeto Coronavírus no Em Cena não tem Vez) – a 118 
análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu com o plano de ação e que “os 119 
indicadores aqui presentes no tocante ao estímulo de atividades pedagógicas, o engajamento 120 
ao uso de ferramentas virtuais, a potencialidade da OSC mesmo com um recurso com valor 121 
reduzido, em ter recursos humanos garantidos para realizar mais do que o edital previu, 122 
denotam exemplos concretos para o FMCA elaborar os próximos editais na perspectiva de 123 
ações completas, prevendo pagamento de equipes, atividades hibridas virtuais e 124 
semipresenciais, além de ações para geração de renda às famílias” e, com relação à prestação 125 
de contas, as ações foram realizadas com 100,2% do valor recebido; Centro Educacional 126 
Turma do Flau (Projeto Quem Tem Fome, Tem Pressa) - a análise sociopedagógica 127 
verifica que a instituição cumpriu com o plano de ação e entregou, junto ao Relatório de 128 
Impacto, as atas referentes às entregas das cestas básicas e as fichas de cadastro sociofamiliar 129 
de trinta famílias e, com relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 100,3% 130 
do valor recebido; Equipe Técnica de Assessoria e Pesquisa e Ação Social – Etapas 131 
(Projeto Etapas e Ibura Contra à Covid-19: Preservando Vidas e Garantindo Direitos) - a 132 
análise sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com o plano de ação, que 133 
“recomenda-se a OSC a inserção como objetivo especifico de uma atuação mais próxima às 134 
famílias para além da entrega de itens alimentícios ou outrem” e que “é importante lembrar o 135 
sentido da proposta apresentada que é promover nas famílias a compreensão de 136 
asseguramento de direitos, isto poderia ter sido desenvolvido com reuniões virtuais” e, com 137 
relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 100% do valor recebido e que nas 138 
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rubricas de alimentação, EPI e transportes houveram excedentes e compensado com o saldo da 139 
rubrica de higiene/limpeza; Casa Menina Mulher (Projeto a Solidariedade em Tempos de 140 
Pandemia) - a análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu com o plano de ação 141 
e, com relação à prestação de contas, a OSC recebeu o recurso no valor de R$ 30.000,00 e 142 
executou a ação com 102,4% do valor recebido; Escola Pernambucana de Circo (Projeto 143 

Ações Emergenciais no Período da Pandemia do Coronavírus para as Famílias e para os 144 
Educandos) - a análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu com o plano de 145 
ação e que “em todas as entregas das cestas básicas, as famílias assistiram a apresentações 146 
artísticas com distribuição de lanches, seguindo todos os protocolos de segurança” e, com 147 
relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 95,8% do valor recebido e que até 148 
a data presente não foi apresentado o extrato de pagamento ao COMDICA no valor de R$ 149 
1.273,77 a ser devolvido; Grupo Ruas e Praças (Projeto Tem Vidas na Rua – Emergencial 150 
de Enfrentamento à Covid-19) – a análise sociopedagógica verifica que a instituição cumpriu 151 
com o plano de ação, que “fica como ponto para reflexão da OSC sobretudo ao que as 152 
famílias apresentam como fator de risco social por exemplo: não possuírem documentação 153 
civil” e que os “os indicadores sociais apontados pela OSC denotam exemplos concretos para 154 
que o FMCA possa implementar nos próximos editais apoio a ações completas, prevendo 155 
pagamento de equipes, considerar a realização de atividades hibridas virtuais e semi-156 
presenciais, além de ações para geração de renda às famílias, sobretudo as mulheres que 157 
chefiam os lares” e, com relação a prestação de contas, as ações foram realizadas com 95,5% 158 
do valor recebido e que até a data presente não foi apresentado o extrato de pagamento ao 159 
COMDICA no valor de R$ 42,05 a ser devolvido; Mais Consultoria (Projeto Juntos 160 
Podemos Mais) - a análise sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com o plano de 161 
ação e, com relação à prestação de contas, as ações foram realizadas com 100,3% do valor 162 
recebido; Associação para a Restauração do Homem (Projeto Ação de Enfrentamento à 163 
Covid-19) - a análise sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com o plano de ação 164 
e, com relação à prestação de contas, a OSC recebeu o recurso solicitado e executou a ação 165 
com 102,4% do valor recebido. Andréa segue com a sequência de apresentação das prestações 166 
de contas dos projetos cofinanciados (Edital Contingência Covid 19 / 1º Termo 167 
Aditivo_Resolução nº 057/2020): Associação Lar do Nenen (Projeto Contingenciamento da 168 
Covid-19 na Associação Lar do Nenen) – a análise sociopedagógica constata que a 169 
instituição cumpriu com o plano de ação e, com relação à prestação de contas, não há saldo a 170 
ser devolvido; Lar Paulo de Tarso (Projeto Reconstruindo Vidas com Amor) - a análise 171 
sociopedagógica constata que a instituição cumpriu com o plano de ação e, com relação à 172 
prestação de contas, o valor devido já foi restituído ao FMCA. Após a apresentação das 173 
prestações de contas das organizações contempladas, Andréa solicita a deliberação do 174 
colegiado. A conselheira Lourdinha requere que as instituições recebam devolutivas das áreas 175 
pedagógica e financeira sobre a execução dos projetos. Ela informa que as questões 176 
apresentadas por Andréa têm um tom pedagógico e de alerta. O conselheiro Romero reitera a 177 
importância da instrumentalização. O presidente Eduardo lembra que assim que os projetos são 178 
aprovados acontece uma oficina com as instituições onde a equipe explica como funciona todo 179 
o processo e que, ao longo da execução, é mantido o diálogo por e-mail e grupos de WhatsApp. 180 
O conselheiro Paulo parabeniza Andréa pelo trabalho e dedicação ao longo do processo e 181 
estende os cumprimentos às equipes técnicas financeira e pedagógica. Paulo afirma concordar 182 
em disponibilizar devolutivas para as instituições e lembra que as organizações tiveram um 183 
papel fundamental nesse momento de exceção, em especial, as pessoas voluntárias que atuam 184 
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para a construção de uma sociedade mais justa. Todo o processo formativo foi uma espécie de 185 
carta náutica, diz Paulo Frias. A conselheira Dora cumprimenta Andréa e reconhece o 186 
profissionalismo e seriedade da ex-conselheira para com o trabalho desenvolvido e diz que os 187 
momentos vivenciados, ao longo dos últimos anos, foram de aprendizagem. A conselheira Ana 188 
Cristina diz que a apresentação foi inspiradora e didática. A executiva Simone afirma que 189 
Andréa foi peça chave ao longo desses anos no conselho. O conselheiro Carlos parabeniza 190 
Andréa pelo trabalho expositivo e diz ter dúvidas sobre a questão das instituições que têm 191 
pendências junto ao fundo municipal. Andréa coloca que a decisão é do colegiado e que há a 192 
opção de indicar um prazo para que as organizações citadas façam a devolução dos valores 193 
devidos ao erário. Em regime de votação, o PLENO APROVA AS PRESTAÇÕES DE 194 
CONTAS DOS PROJETOS COFINANCIADOS PELO FMCA, EXCETO AS DO 195 
GRUPO RUAS E PRAÇAS E ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO, QUE ESTÃO 196 
COM PENDÊNCIAS NA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, CONFORME EXTRATO 197 
BANCÁRIO DO DIA 31/03/2021. O presidente agradece a Andréa pelo empenho na gestão 198 
da parceria dos projetos sociais do COMDICA e diz que as(os) conselheiras(os) têm um papel 199 
que exige muita dedicação. O mesmo afirma que Andréa já inaugura a nova gestão tirando um 200 
monte de dúvidas sobre o papel de conselheira(o) de direito. Andréa agradece a todo colegiado 201 
pela construção do legado, ao ex-conselheiro Alberto pelo aprendizado, a equipe sociopegógica 202 
pelo olhar nas instituições e a técnica Fabiana pelo olhar criterioso na prestação de contas. Dito 203 
isto, o presidente informa que está aguardando a indicação do(a) gestor(a) da parceira por parte 204 
do governo municipal já que para exercer a função é necessário um servidor público de 205 
carreira. A pessoa indicada ficará na titularidade da Secretaria de Finanças, diz o mesmo. O 206 
presidente Eduardo segue a pauta com as deliberações sobre as indicações das comissões e 207 
calendário de reuniões. Eduardo registra que as(os) conselheiras(os) podem e devem participar 208 
ativamente das comissões e, em seguida, faz a leitura das atribuições de cada comissão de 209 
acordo com o Regimento Interno do COMDICA. A conselheira Lourdinha informa que foi 210 
conversado entre os pares e que para a Comissão Sociopedagógica sai o conselheiro Armindo e 211 
entra a conselheira Audenise. Na Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação, para 212 
representar a sociedade civil, entram os conselheiros Romero e Armindo, afirma Lourdinha. O 213 
presidente informa que é necessário indicar um coordenador(a) para cada comissão. Sobre as 214 
reuniões das comissões, o mesmo explica que acontecem da seguinte forma: Sociopedagógia – 215 
reunião ordinária no dia do pleno, turno da tarde; Jurídica – reuniões quinzenais, segundas-216 
feiras, turno da tarde; Orçamento, Finanças e FMCA – reuniões quinzenais; Políticas Públicas 217 
– reuniões quinzenais, quintas-feiras, turno da tarde; Formação, Mobilização e Comunicação – 218 
reuniões mensais; Seleção, Monitoramento e Avaliação – reuniões mensais; Revisão da Lei e 219 
Regimento Interno -  à definir; Conselhos Tutelares – à definir; Alteração da Lei do 220 
COMDICA – à definir. O conselheiro Romero afirma que é preciso tomar conhecimento da 221 
frequência das reuniões dos plenos extraordinários e das comissões. Segundo o conselheiro, 222 
participar do espaço institucionalmente não é estar à disposição do espaço de representação. A 223 
conselheira Dora coloca que, por dois anos consecutivos, o conselho teve pautas muito 224 
apertadas, necessárias e extensas e que, em 2020, foi possível utilizar o sistema do Google 225 
Meet para reuniões virtuais por conta da pandemia. Ela reforça que, se a pandemia persistir, 226 
possivelmente o COMDICA deverá ter muitos plenos extraordinários. O presidente afirma que 227 
a proposta é esgotar as demandas em pleno ordinário, mas existem questões urgentes e com 228 
prazos curtos. A técnica Aurely afirma que no Regimento Interno as comissões estão com a 229 
assiduidade quinzenal e que os outros arranjos são advindos de acordos do colegiado e 230 
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agendas. Ela diz ainda que algumas agendas são de continuidade do ano de 2020. O 231 
conselheiro Carlos solicita a saída da Comissão de Formação, Mobilização e Comunicação. A 232 
conselheira Lourdinha sugere que as reuniões possam ser quinzenais na Comissão 233 
Sociopedagógica e tem a proposta aprovada. O presidente pactua a criação de grupos de 234 
WhatsApp para que cada comissão decida com relação a melhor data e horário para as reuniões. 235 
A conselheira Dora sugere que nas representações externas, a(o) conselheira(o) membro do 236 
grupo, tenha acesso antecipado a agenda da comissão para que não haja choque. A conselheira 237 
Lourdinha solicita recebimento do informativo apresentado pelo presidente sobre as comissões. 238 
Dito isto, o presidente Eduardo segue com a pauta e solicita apresentação da proposta de 239 
resolução do cronograma de execução do Projeto Crianças da Várzea, do Educandário Nossa 240 
Senhora do Rosário. A técnica Aurely faz a leitura da proposta para deliberação do colegiado. 241 
O Artigo 6º diz que: “Considerando o item 5.7 da resolução 038/2018 que dispõe sobre a 242 
dedução do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor captado para o FMCA 243 
Recife, será deduzido pelo FMCA do recurso R$ 810.500,00 (oitocentos e dez mil e quinhentos 244 
reais) o valor de R$ 202.625,00 (duzentos e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais)” e o 245 
Artigo 7º diz que: “Considerando período de vigência de 12 (doze) meses de execução a 246 
contar de 10/05/2021 a 10/05/2022 a OSC e receberá em parcelas respectivas de 40%, 40% e 247 
20% o valor de R$ 607.875.00 após a firmatura de assinatura do Termo de Colaboração”. Ao 248 
final da leitura, a proposta é colocada para aprovação com o seguinte cronograma: publicação 249 
do cronograma de execução do projeto – 08/04/2021; período de conferência das planilhas 250 
orçamentárias e cronograma – até 15/04/2021; entrega da documentação para firmar termo de 251 
colaboração – até 15/04/2021; reunião de orientação pedagógica e financeira – 29/04/2021; 252 
assinatura do termo de colaboração – 05/05/2021; período de envio de instrumentais – até 253 
10/05/2021; início do projeto – 10/05/2021; entrega da primeira prestação de contas 254 
pedagógica e financeira – 12/09/2021; entrega da segunda prestação de contas pedagógica e 255 
financeira – 12/01/2022; entrega da terceira prestação de contas pedagógica e financeira – 256 
12/05/2022; entrega do relatório de impacto e prestação de contas final – até 15/06/2022. O 257 
presidente Eduardo registra que a Resolução de Captação de Recursos do COMDICA dispõe 258 
sobre a dedução do percentual de 25% do valor captado para o FMCA e o valor é empregado 259 
nas atividades desenvolvidas pelo COMDICA. O mesmo coloca ainda que a Resolução de 260 
Captação de Recursos do COMDICA prevê que as instituições só podem iniciar as ações com 261 
20% do valor total do projeto captado. Em regime de votação, o colegiado APROVA O 262 
CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 038/2018 (CAPTAÇÃO DE RECURSOS) DO 263 
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – PROJETO CRIANÇAS DA 264 
VÁRZEA que segue para publicação em Diário Oficial. Dito isto, o presidente Eduardo 265 
segue com a pauta e solicita apresentação da proposta de resolução do cronograma de execução 266 
do Projeto Trajetórias para o Primeiro Emprego, da Fundação Fé e Alegria. A técnica Aurely 267 
faz a leitura da proposta para deliberação do colegiado. O Artigo 2º diz que: “Considerando o 268 
item 5 da resolução 031/2020 que dispõe sobre o fomento financeiro o valor global da 269 
proposta requerido pela OSC Fundação Fé e Alegria foi de R$ 394.773,07 (trezentos e 270 
noventa e quatro mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos) sendo o valor global 271 
financiado pelo Itaú Social FIA 2020 foi de R$ 393.989,38 (trezentos e noventa e três mil 272 
novecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)” e o Artigo 3º diz que: 273 
“Considerando o item 2.1 da resolução 031/2020 que dispõe sobre a dedução do percentual de 274 
25% (vinte e cinco por cento) do valor global captado referido no art. 2º desta resolução, será 275 
deduzido pelo FMCA Recife o valor de R$ 98.497,34 (noventa e oito mil, quatrocentos e 276 
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noventa e sete reais, e trinta e quatro centavos) para fomento a outros editais”. Ao final da 277 
leitura, a proposta é colocada para aprovação com o seguinte cronograma: publicação do 278 
cronograma de execução do projeto – 08/04/2021; período de conferência das planilhas 279 
orçamentárias e cronograma – até 15/04/2021; entrega da documentação para firmar termo de 280 
colaboração – até 15/04/2021; reunião de orientação pedagógica e financeira – 28/04/2021; 281 
assinatura do termo de colaboração – 05/05/2021; período de envio de instrumentais – até 282 
10/05/2021; início do projeto – 10/05/2021; entrega da primeira prestação de contas 283 
pedagógica e financeira – 12/08/2021; entrega da segunda prestação de contas pedagógica e 284 
financeira – 12/01/2022; entrega da terceira prestação de contas pedagógica e financeira – 285 
12/05/2022; entrega do relatório de impacto e prestação de contas final – até 15/06/2022. O 286 
calendário de repasse prevê que o 1º repasse é de 40%; o 2º repasse é de 40% e o 3º repasse é 287 
de 20%. Em regime de votação, o colegiado APROVA O CRONOGRAMA DO EDITAL 288 
Nº 031/2020 (COMDICA-ITAÚ SOCIAL) DA FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA – 289 
PROJETO TRAJETÓRIAS PARA O PRIMEIRO EMPREGO que segue para 290 
publicação no Diário Oficial. O presidente registra que o projeto que tem o financiamento do 291 
Itaú Social foi escolhido pelo COMDICA de acordo com as prioridades do município e que é 292 
preciso um esforço extra de correr contra o tempo para atender as crianças e adolescentes do 293 
Recife. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o presidente agradece a 294 
participação de todas e de todos e encerra a reunião às 12h30.  295 
 296 
Recife, 06 de abril de 2021 297 
 298 
________________________________ 299 

Eduardo Paysan Gomes 300 
Presidente 301 
 302 
________________________________ 303 

Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 304 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  305 
 306 
___________________________ 307 

Maria de Lourdes de Sousa  308 
(Conselheira / Casa Menina Mulher);  309 
 310 
__________________________ 311 

Catarina de Santana Silva  312 
(Conselheira / Fundação Fé e Alegria); 313 
 314 
__________________________  315 

Carlos André Magalhães Melo  316 
(Conselheiro / Procuradoria Geral do Município);  317 
 318 
________________________________ 319 

Paulo Germano de Frias 320 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  321 
 322 
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____________________________ 323 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 324 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 325 
 326 
_____________________________ 327 

Kátia Simone Alves Pintor  328 
(Conselheira / Cendhec) 329 
  330 
_____________________________ 331 

Rossana Tenório Cavalcanti  332 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 333 
 334 
______________________________ 335 

Ana Cristina Cavalcanti Avellar  336 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 337 
 338 
___________________________ 339 

Maria de Fátima Lira Menezes  340 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas  341 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB);  342 
 343 
____________________________ 344 
Genésia Cristina Oliveira dos Santos  345 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas  346 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB);  347 
 348 
___________________________ 349 

Aldenise Coelho de Souza  350 
(Conselheira / Lar Presbiteriano Vale do Senhor);  351 
 352 
__________________________ 353 

Romero José da Silva  354 
(Conselheiro / Gabinete de Assessoria Jurídica  355 
às Organizações Populares – Gajop);  356 
 357 
_____________________________ 358 
Marília Duse de Albuquerque Lima Alves  359 
(Conselheira / Secretaria de Turismo e Lazer);  360 
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