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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 11 DE MAIO DE 2021 3 
 4 
No décimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 9h20, 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 Eduardo Paysan Gomes, que coloca para deliberação os 9 
seguintes itens da pauta: PLANEJAMENTO COMDICA e INFORMES GERAIS. 10 
Participam do pleno na condição de conselheiras(os): Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de 11 
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Auxiliadora 12 
Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Maria de Lourdes de Sousa e Luiz 13 
Carlos De Angelis (Casa Menina Mulher); Catarina de Santana Silva (Fundação Fé e 14 
Alegria); Kátia Simone Alves Pintor (Cendhec); Paulo Germano de Frias e Cláudia Soares 15 
Magalhães Ribeiro Freitas (Secretaria de Saúde); Rossana Tenório Cavalcanti (Secretaria de 16 
Educação); Carlos André Magalhães Melo e Fabíola Maria Santiago de Farias (Procuradoria 17 
Geral do Município); Maria de Fátima Lira Menezes (Associação de Pais, Amigos e Pessoas 18 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB); Eliane França 19 
da Silva (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – Gajop); Hemi 20 
Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - 21 
CIEE); Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); e, ainda, os(as) 22 
técnicos(as) do COMDICA, Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori 23 
(Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira 24 
(Financeiro); Angélica Oliveira de Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a 25 
secretária executiva, Simone Melo. O presidente Eduardo inicia o pleno agradecendo a 26 
presença de todas(os) e informa que hoje será deliberado, com exclusividade, o Plano de Ação 27 
do COMDICA que foi construído no final do ano passado. Ele explica que o que falta agora é 28 
uma definição de prioridades. O mesmo coloca que planejamento é algo dinâmico e que é 29 
possível retomar o debate e propor alguma modificação. A conselheira Lourdinha afirma que 30 
algumas demandas precisam ser analisadas melhor para serem aprovadas. Ela diz que não 31 
lembra se as ações emergenciais estão no planejamento e que é preciso saber quanto existe de 32 
orçamento para seguir com a discussão. O presidente coloca que no pleno ordinário deste mês 33 
será deliberado a questão do apoio emergencial as Organizações da Sociedade Civil. Dito isto, 34 
o mesmo inicia a leitura corrida do documento. A técnica Aurely lembra que há uma portaria 35 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre 36 
Drogas que diz da atribuição do COMDICA em acompanhar os Grupos de Trabalho (GT´s) de 37 
Risco das 06 RPA´s e que é importante incluir a informação no planejamento. A mesma 38 
recomenda ainda inserir no planejamento o Grupo de Trabalho de Atendimento à Criança e 39 
Adolescente em Situação de Rua. A conselheira Lourdinha afirma da importância do 40 
planejamento ser remetido as comissões para análise. A executiva Simone informa que ficou 41 
deliberado em audiência com o Ministério Público o envio, no prazo de 45 dias, da 42 
apresentação da segunda fase do Plano de Atendimento Emergencial de Crianças e 43 
Adolescentes em Situação de Rua no contexto da pandemia, abordando o fluxo de 44 
atendimento, segurança alimentar e equipamentos de atendimento em locais de maior 45 
concentração de situação de rua. O presidente Eduardo afirma que participou de uma outra 46 
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audiência com as promotoras sobre insegurança alimentar de pessoas vulneráveis, como é o 47 
caso de crianças e adolescentes. Ele coloca que, durante a audiência, comunicou sobre os 48 
editais de contingência da Covid-19 e sobre a expectativa de renovação do chamamento 49 
público. O mesmo diz que a ação precisa ser incluída no planejamento. Eduardo acrescenta que 50 
quando o COMDICA for pensar o Plano de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 51 
precisa refletir o quanto é importante o direito humano à alimentação como um dos direitos a 52 
ser fortalecido como política pública. A conselheira Lourdinha diz que no pleno do dia 25 de 53 
maio pode ser apresentada uma proposta renovada de edital e que, para isso, é preciso uma 54 
reunião conjunta entre as comissões de Orçamento e Sociopedagógica e Coordenação Geral. A 55 
conselheira fala da necessidade das pessoas ao alimento diante da crescente pandemia. O 56 
conselheiro Carlos coloca o quanto é público e notório a insegurança alimentar e como tem 57 
afetado crianças e adolescentes. O conselheiro acentua o traço emergencial para tratar a 58 
questão do direito ao alimento como ação de “curtíssimo” prazo no planejamento. Todo 59 
esforço é valido no sentido de atender a finalidade, diz o conselheiro. A executiva Simone 60 
afirma que é necessário apresentar um Plano de Contingência do COMDICA no aspecto geral. 61 
Ela lembra que foi agendada nova audiência com as promotoras, dia 17 de junho, às 14h, para 62 
tratar o assunto. É preciso construir o plano e fazer o edital de contingência, afirma Simone. 63 
Ela reafirma que todas as instituições estão necessitando de apoio na pandemia e que a situação 64 
de emergência não é somente das OSC´s que atendem situação de rua. A mesma acrescenta que 65 
o edital que precisa ser construído é o de Contingência à Covid-19 já que o edital do FMCA 66 
tem uma outra linha. A conselheira Lourdinha pede que as comissões façam uma reunião sobre 67 
o assunto durante a semana. Lourdinha coloca que a ação emergencial pode ser inserida em 68 
dois eixos (10 ou 11) do planejamento.  O presidente Eduardo afirma que duas outras 69 
cobranças do Ministério Público são as seguintes: processo de formação dos conselhos 70 
tutelares e funcionamento do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - Sipia. 71 
Com relação ao Sipia, Eduardo coloca que é preciso identificar os entraves já que são os dados 72 
gerados no sistema que deverão subsidiar o COMDICA na questão do atendimento as crianças 73 
e adolescentes pelos conselhos tutelares nas diversas vulnerabilidades e risco. Eduardo lembra 74 
que todas as violações dos direitos de crianças e adolescentes estão vinculadas e que o esforço 75 
do planejamento é para que não seja feita as ações de forma deslocada, apagando incêndios. É 76 
preciso ir estruturando as prioridades e observando a parte da prevenção, diz o presidente. A 77 
conselheira Kátia afirma que é importante conceder a política como um todo para não 78 
desenvolver ações de forma fragmentada. Kátia diz que a questão da fome é prioridade e a 79 
situação de pobreza extrema vulnerabiliza cada vez mais crianças e adolescentes, colocando as 80 
mesmas em situações de exploração sexual, de trabalho infantil e de rua. Ela fala que o 81 
COMDICA pode colocar a elaboração do edital e as ações emergenciais como pontos que o 82 
conselho está fazendo para prevenir a situação de rua de crianças e adolescentes. O aumento de 83 
crianças, adolescentes e famílias na rua acontece pela fome e pela pobreza extrema no Brasil, 84 
afirma a conselheira. Kátia esclarece que quando é feito um trabalho na perspectiva da 85 
prevenção e, mesmo agindo com apenas três organizações que atuam diretamente com crianças 86 
e adolescentes em situação de rua, atendendo outros eixos através de edital, se evita que 87 
crianças e adolescentes moradores das comunidades cheguem na rua. É uma perspectiva de 88 
uma política integral, finaliza a conselheira. A conselheira Lourdinha diz que o pleno precisa 89 
decidir se o plano emergencial é prioridade para depois se debruçar em cima do planejamento. 90 
Lourdinha diz que a atualização será a partir das comissões e com informações de prazos. O 91 
presidente Eduardo afirma que o orçamento é razoável e sugere que COMDICA invista numa 92 
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campanha de doações. O mesmo coloca que o COMDICA lançou um edital de captação de 93 
recursos e que as entidades e secretarias podem recorrer para apresentar projetos na área. 94 
Eduardo acrescenta ainda a iniciativa da Plataforma Quero Impactar de doações para entidades 95 
inscritas. O presidente lembra que hoje o COMDICA conta apenas com o setor de 96 
Comunicação do órgão para fazer a campanha de doações e que, por isso, o alcance se torna 97 
limitado e que é preciso ampliar. Eduardo chama atenção ainda para a necessidade de revisitar 98 
e atualizar os planos municipais e, sobretudo, construir o Plano de Direitos Humanos de 99 
Crianças e Adolescentes do ponto de vista da proteção integral. Ele acrescenta a importância 100 
do Ano Internacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e também que a Rede de 101 
Enfrentamento à Violência Sexual está pautando a importância da construção dos planos 102 
municipais sobre o assunto. O presidente adiciona que consultou o coordenador da Escola de 103 
Conselhos sobre demandas de formação de pessoas e construção/revisão dos planos municipais 104 
para uma possível parceria e que o coordenador achou factível. A conselheira Auxiliadora 105 
acredita que todo colegiado está convencido da urgência e da necessidade das ações e que é 106 
preciso marcar uma data para a reunião do plano uma vez que quem não estava na construção 107 
do planejamento precisa de explicações mais profundas. Em relação aos planos municipais, 108 
Auxiliadora coloca que é importante enviar para todo colegiado uma cópia dos documentos. A 109 
conselheira Lourdinha solicita que o assunto entre na pauta da reunião da Comissão 110 
Sociopedagógica que acontece no dia de hoje e turno da tarde. A conselheira solicita ainda 111 
acesso aos três planos municipais e que eles possam ser revisitados pelo conselho. O presidente 112 
diz compreender que o conselho está num momento de apropriação e que foi encaminhado, 113 
anteriormente, o planejamento para que todos pudessem analisar. O mesmo afirma que gosta 114 
de fazer as coisas de forma célere devido a urgência das coisas, mas não de forma atropelada. 115 
Ele diz que é preciso respeitar o tempo de um grupo e de forma coordenada. Eduardo coloca 116 
que ficou acordado no último pleno que o conselho faria o edital do FMCA de forma 117 
compartilhada com os representantes de três comissões. O presidente acredita que é possível 118 
casar a missão de construção do edital do FMCA com a do edital emergencial para aprovar no 119 
próximo pleno. Eduardo lembra que no final do ano de 2020 foi realizado um levantamento 120 
com todas as entidades para saber a situação de cada uma durante a pandemia. Para ter uma 121 
vida digna é preciso ter assegurado todas as dimensões de direito, afirma ele. É preciso 122 
perceber crianças, adolescentes e suas famílias de uma forma integrada e não segmentada, 123 
coloca o mesmo. Dito isto, Eduardo faz um resgate histórico de como foi construído os planos 124 
municipais do Recife. A executiva Simone afirma que todos os planos municipais venceram e 125 
que é preciso atualizar a Política Municipal da Criança e do Adolescente. Simone diz que o 126 
COMDICA não construiu um Plano de Contingência da Covid-19 e o que existe são repostas 127 
enviadas e ações realizadas. A conselheira Auxiliadora diz que é preciso atualizar os planos 128 
municipais já que, possivelmente, a pandemia não vai acabar agora e que as pessoas em 129 
situação de vulnerabilidade precisam ter os seus direitos minimamente garantidos. O presidente 130 
lembra que fez uma consulta ao CEDCA-PE para saber se vai acontecer a conferência estadual 131 
e, por consequência, conferência municipal em 2021 e que está aguardando o retorno do órgão. 132 
Ele recorda que o CONANDA permanece em processo de resistência de uma tentativa de 133 
desmonte do governo federal e que está em eleição da sociedade civil. A executiva Simone 134 
reafirma a necessidade de fazer o Plano de Contingência da Covid-19 e o Edital de 135 
Contingência da Covid-19. A técnica Aurely lembra que existem duas reuniões de comissões 136 
marcadas para a próxima semana: Jurídica e Políticas Públicas. Ela diz acreditar que é preciso 137 
otimizar as pautas. A técnica Roberta sugere a reunião para a próxima semana em virtude das 138 
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demandas do setor Sociopedagógico. O presidente afirma que compreende a situação da equipe 139 
técnica, mas que é preciso resolver a demanda que é urgente. Fica acordado que a reunião das 140 
comissões acontece de forma presencial na próxima sexta-feira, dia 14, às 8h30, para definição 141 
do Plano de Contingência da Covid-19, Edital de Contingência da Covid-19 e demandas 142 
financeiras. Para a reunião presencial será necessário um representante de cada comissão. As 143 
reuniões das comissões se mantém para a próxima semana. Todos os planos municipais devem 144 
ser encaminhados para o colegiado para apropriação. A executiva Simone afirma que, 145 
conforme solicitado por Lourdinha, vai encaminhar ao colegiado os documentos apresentados 146 
ao Ministério Público. Quanto ao planejamento, Simone acredita que pode ser agendada de 147 
forma remota para uma outra data. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o 148 
presidente agradece a participação de todas e de todos e encerra a reunião às 11h. 149 
 150 
Recife, 11 de maio de 2021 151 
 152 
________________________________ 153 

Eduardo Paysan Gomes 154 
Presidente 155 
 156 
________________________________ 157 

Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 158 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  159 
 160 
___________________________ 161 

Maria de Lourdes de Sousa  162 
(Conselheira / Casa Menina Mulher);  163 
 164 
__________________________ 165 

Catarina de Santana Silva  166 
(Conselheira / Fundação Fé e Alegria); 167 
 168 
___________________________ 169 

Luiz Carlos De Angelis 170 
(Conselheiro / Casa Menina Mulher);  171 
 172 
_____________________________ 173 

Kátia Simone Alves Pintor  174 
(Conselheira / Cendhec) 175 
 176 
________________________________ 177 

Paulo Germano de Frias 178 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  179 
 180 
________________________________ 181 

Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas  182 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  183 
 184 
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 185 
_____________________________ 186 
Rossana Tenório Cavalcanti  187 
(Conselheira / Secretaria de Educação)  188 
 189 
__________________________  190 
Carlos André Magalhães Melo  191 
(Conselheiro / Procuradoria Geral do Município) 192 
 193 
__________________________  194 
Fabíola Maria Santiago de Farias  195 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município)  196 
 197 
____________________________ 198 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 199 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 200 
 201 
_____________________________ 202 
Eliane França da Silva  203 
(Conselheira / Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – Gajop); 204 
 205 
___________________________ 206 
Maria de Fátima Lira Menezes  207 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas  208 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB)  209 
 210 
_____________________________ 211 

Armindo Nascimento Pessoa  212 
(Conselheiro / Lar Presbiteriano Vale do Senhor)  213 
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