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APROVADA 1 

 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020 3 

 4 

No décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14h40, 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 meio 7 

remoto, respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do 8 

Coronavírus/Covid-19, e a conselheira Armindo Nascimento Pessoa coloca para 9 

deliberação os itens da pauta: EDITAL BNB e INFORMES GERAIS. Participam do 10 

pleno na condição de conselheiras(os): Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano 11 

Lar Vale do Senhor); Ana Maria de Farias Lira e Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de 12 

Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - 13 

SDSJPSDDH); Germana Bezerra Suassuna e Paulo Germano de Frias (Secretaria de 14 

Saúde); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (CIEE - Centro de Integração Empresa 15 

Escola de Pernambuco); Vesta Pires Magalhães Filha (Procuradoria Geral do 16 

Município); Evandro Alves de Freitas (Instituto Solidare); Kátia Simone Alves Pintor 17 

(Cendhec); Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa (CRESS); os(as) técnicos(as) Ieda Accioly, 18 

Aurely Macedo e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral 19 

(Prestação de Contas); Thayná Lira (Financeiro); Angélica Araújo e Luiz Eduardo Júnior 20 

(Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. O presidente Armindo 21 

inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os), informa a ordem do dia e convida a 22 

técnica Aurely para fazer a apresentação do Edital BNB. Aurely inicia a apresentação 23 

informando que o BNB abriu o cronograma de uma forma muito apertada, mas que é 24 

possível o fundo concorrer ao edital em virtude de existir propostas no banco de projetos 25 

do COMDICA já habilitadas. Ela afirma que o comunicado oficial do BNB só chegou para 26 

o COMDICA no último dia 09 e que a inscrição se encerra no dia 19. A análise e seleção 27 

serão realizadas pelo próprio BNB, afirma a técnica. A divulgação dos projetos 28 

selecionados será no dia 23/12/2020 e a celebração dos termos de doação e liberação de 29 

recursos no dia 30/12/2020, diz Aurely. Ela afirma ainda que a proposta de calendário do 30 

COMDICA é o seguinte: dia 16/11/2020 – apresentação do edital e dos projetos 31 

chancelados em pleno extraordinário e contato com as OSC´s; até o dia 18/11/2020 – prazo 32 

para adequação de projeto ao instrumental do BNB e entrega da documentação por parte 33 

das OSC´s que desejam aderir ao edital; dia 19/11/2020 – envio da documentação das 34 

proponentes para o BNB. Aurely coloca que o edital investirá o montante correspondente 35 

ao percentual de até 1% do imposto de renda devido previsto, conforme o resultado 36 

operacional a ser apurado em 2020, e o valor a ser destinado para cada projeto será de, no 37 

mínimo, R$ 30 mil e de, no máximo, R$ 100 mil e, ainda, que cada fundo poderá ser 38 

contemplado com até três projetos. Para poder participar do edital, a técnica diz que o 39 

projeto deverá adotar uma das seguintes linhas de ação: Erradicação do Trabalho Infantil e 40 

Proteção ao Trabalhador Adolescente; Formação Profissional e Geração de Emprego e 41 

Renda para Adolescente; Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual do público 42 

infanto-juvenil; Enfrentamento ou prevenção ao uso de drogas, álcool ou tabaco por meio 43 

de atividades pedagógicas; Desenvolvimento de Programas de Apoio Socioeducativo e/ou 44 
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de incentivo a atividades de cultura e arte como inclusão social de crianças e adolescentes. 45 

Ela diz que entre as linhas de ação que estão convergindo estão a erradicação do trabalho 46 

infantil; formação profissional e desenvolvimento de programas de apoio socioeducativo. 47 

Dos projetos analisados serão considerados classificados aqueles que obtiverem nota igual 48 

ou superior a 06 (seis), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), em ordem decrescente de notas, 49 

de acordo com os critérios de seleção estabelecidos no edital (item 10.4), sendo 50 

posteriormente submetidos à Diretoria do BNB para aprovação final, afirma Aurely. Dentre 51 

os projetos selecionados será escolhido apenas 01 (um) projeto por entidade beneficiária e 52 

até 03 (três) projetos por conselho, coloca a técnica. Aurely informa que segundo a 53 

Resolução COMDICA Nº 039/2020, os projetos habilitados em reunião plenário do dia 54 

02/09/2020 são os seguintes: Fundação Fé e Alegria (projeto encaminhado ao Edital Itaú e 55 

em processo de seleção); Instituto de Assistência Social Dom Campelo - Iasdoc 56 

(Giramangue: Arte e Inclusão Sociodigital na Comunidade do Bode – nota: 8,5); Rede 57 

Cidadã (Jovens Profissionais do Futuro – nota: 7,9); Associação Beneficente o Pequeno 58 

Nazareno (Programa Gente Grande – nota: 7,75); Inspetoria Salesiana do Nordeste 59 

(Despertar Jovem – nota: 7,6); Assistência e Promoção Social Exercito de Salvação 60 

(Protagonismo Social: O Conhecimento que Transforma – nota: 7,2). Aurely pergunta 61 

quais projetos o COMDICA vai convidar a participar do Edital BNB. A conselheira Hemi 62 

pergunta se é possível a participação de outras instituições além das já selecionadas pelo 63 

COMDICA. O conselheiro Eduardo afirma que os projetos citados passaram por avaliação, 64 

já foram classificados e não há tempo para fazer novo processo. O conselheiro Evandro 65 

informa que se a OSC desejar, pode encaminhar diretamente ao BNB. A técnica Aurely 66 

coloca que todo encaminhamento precisa ser realizado pelo fundo, conforme previsto no 67 

edital.  Evandro questiona se os projetos chancelados pelo edital de captação de recursos do 68 

COMDICA podem concorrer à seleção, o que ampliaria as oportunidades para as outras 69 

instituições. Aurely informa que a compreensão é que o edital é para projetos habilitados 70 

pelo conselho e que dentro do edital tem uma cláusula que fala da captação de recursos, 71 

mas a decisão é do colegiado. A conselheira Ana Farias esclarece que quando foi proposta 72 

a criação do banco de projetos do COMDICA, a intensão era que as instituições 73 

mantivessem contato permanente com o conselho e, assim, pudessem fortalecer o papel do 74 

órgão, garantindo o controle social. O conselho precisa ser fortalecido e reconhecido, diz 75 

Ana. O conselheiro Evandro sugere escolher as quatro maiores notas, por ordem de 76 

classificação, para consulta à instituição e posterior encaminhamento ao edital BNB. O 77 

conselheiro Eduardo sugere que a consulta seja realizada aos cinco projetos habilitados. A 78 

conselheira Kátia recomenda que o chamamento das habilitadas seja por ordem de 79 

classificação. Caso a instituição com maior nota não concorde em participar do edital, a 80 

organização seguinte deverá ser consultada, diz Kátia. Em regime de votação, o pleno 81 

aprova a adesão ao Edital BNB e o chamamento das instituições por ordem de 82 

classificação de até três propostas do Banco de Projetos do COMDICA.  INFORMES 83 

GERAIS – O conselheiro Evandro informa que foi realizada uma reunião com a sociedade 84 

civil, na presença da Promotora de Justiça Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas, pois havia 85 
uma expectativa para que o processo fosse realizado de forma digital devido a conjuntura que 86 
estamos vivendo, mas a Emprel não tem condições objetivas de realizar a eleição. O 87 
conselheiro coloca que a empresa comunicou em reunião com a Comissão Eleitoral que não 88 
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tem recursos humanos disponíveis para realizar o processo para 2020. Evandro diz que foi 89 
ventilada a possibilidade de realizar o certame de modo presencial, mas o grupo observou que 90 
não seria adequado por conta da possibilidade de uma segunda onda de infecções por Covid-91 
19. Dito isto e sobre os encaminhamentos dados, Evandro informa que a promotora deve tentar 92 
um diálogo com a procuradoria do Ministério Público de Pernambuco para possível cessão de 93 
sistema eletrônico de votação do Ministério Público do Distrito Federal para o processo do 94 
COMDICA. O conselheiro diz ainda que um outro encaminhamento que foi dado é para que o 95 
conselho realize nova consulta à Emprel para informações quanto ao prazo mínimo que a 96 
empresa dispõe para o desenvolvimento de um sistema de voto secreto e eletrônico para 97 
votação à distância através da Internet. Ele acrescenta que a Emprel não se colocou contra a 98 
construção do sistema de votação, mas que a empresa não dispõe de tempo hábil para a 99 
formatação de todo processo. Assim, o conselheiro informa que a reunião está sendo articulada 100 
com a empresa. Ele diz ainda que foi pensado também a possibilidade de contratar mão de obra 101 
especializada, mas que por conta do período eleitoral não será possível. O desejo era virar o 102 
ano com os membros da sociedade civil já eleitos, mas não será possível por falta de condições 103 
técnicas, fala Evandro. A eleição para a sociedade civil não tem data para acontecer, finaliza 104 
Evandro. A executiva Simone avisa que a promotora entrou em contato sugerindo uma 105 
conversa com o presidente da Emprel, Eugênio Antunes, sobre a possibilidade da negociação 106 
de um convênio com o Ministério Público do Distrito Federal. Simone informa que entrou em 107 
contato com a técnica da Emprel, Renata Paula, e a mesma informou que, em virtude das 108 
eleições municipais, muitos funcionários estão trabalhando no TRE-PE e sugere que o 109 
COMDICA envie e-mail com a solicitação.  Ela diz que a técnica colocou também que não está 110 
autorizada em falar de prazos e que alguns funcionários da empresa estão de home office. 111 
Simone diz que vai encaminhar o e-mail solicitado colocando a questão orçamentária, dos 112 
prazos estabelecidos e da possível negociação com o Ministério Público para cessão do 113 
sistema. Seguindo com os informes gerais, o presidente Armindo comunica que o COMDICA 114 
tem uma funcionária com a Covid-19 e que o conselho tem tomado todas as precauções 115 
necessárias para o funcionamento do órgão. O presidente reafirma a necessidade das reuniões 116 

virtuais para evitar aglomerações e, posterior, contaminação. Não tendo nada mais que por si 117 

só mereça registro, o presidente agradece a participação de todas e de todos e encerra a 118 

reunião às 15h40.  119 

 120 

Recife, 16 de novembro de 2020 121 

 122 

________________________________ 123 

Armindo Nascimento Pessoa  124 
Presidente  125 

 126 

________________________________ 127 

Ana Maria de Farias Lira 128 
(Conselheira / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude  129 

Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 130 

 131 

 132 

 133 
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________________________________ 134 

Eduardo Paysan Gomes 135 
(Conselheiro / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude 136 

Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 137 

 138 

________________________________ 139 

Germana Bezerra Suassuna 140 
(Conselheira / Secretaria de Saúde)  141 

 142 

________________________________ 143 

Paulo Germano de Frias 144 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  145 

 146 

_______________________________ 147 

Vesta Pires Magalhães Filha 148 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 149 

 150 

____________________________ 151 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 152 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 153 

 154 

_____________________________ 155 

Kátia Simone Alves Pintor  156 
(Conselheira / Cendhec)  157 

 158 

_____________________________ 159 

Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa  160 
(Conselheira / CRESS); 161 

 162 

_____________________________ 163 

Evandro Alves de Freitas 164 
(Conselheiro / Instituto Solidare); 165 
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