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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 19 DE MAIO DE 2020 3 
 4 
No décimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 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, a vice-presidente Ana Maria de Farias Lira coloca para deliberação os 9 
seguintes temas em pauta: APROVAÇÃO DO EDITAL DE ACOLHIMENTO 10 
INSTITUCIONAL; FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES DIANTE 11 
DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS; RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DO MPPE 12 
Nº002/2020 (ITEM 1.1); NOTA TÉCNICA DO CEDCA SOBRE OS CONSELHOS 13 
TUTELARES E INFORMES GERAIS; Participaram do pleno na condição de 14 
conselheiras(os): Ana Maria de Farias Lira (Secretaria de Desenvolvimento Social, 15 
Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - SDSJPSDDH); Auxiliadora Maria 16 
Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Andréa Ricardo de Castro (Secretaria de 17 
Educação); Itamar Sousa de Lima Júnior (CRP); Núbia Carla de Azevedo Mesquita  18 
(Associação para a Restauração do Homem); Germana Bezerra Suassuna (Secretaria de 19 
Saúde); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 20 
de Pernambuco); Natuch Pinto de Lira (Cendhec); Vesta Pires Magalhães Filha e Andréa 21 
Maia Guerra Coimbra Carvalho (Procuradoria Geral do Município); Géssica Dias Lins de 22 
Oliveira (Instituto Solidare); Barbara Elias de Sousa Cabral (Escola Dom Bosco-Inspetoria 23 
Salesiano); na condição de convidados(as), os(as) conselheiros(as) tutelares: Thalles Pitter 24 
Gomes da Silva (RPA 01); Luciano Carlos Ferreira (RPA 02); Juvamar Lima Correia (RPA 25 
03A); Gerailson Pereira Ribeiro (RPA 03B); Lucas Peixoto da Silva (RPA 04); Nilma Pereira 26 
da Silva (RPA 05); José Souza Ferraz Neto (RPA 06A); Gilson Basílio de Souza (RPA 06B); e, 27 
ainda, os técnicos do COMDICA: Anderson Ferreira, Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta 28 
Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Simone 29 
Maria (Financeiro); Angélica Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a 30 
secretária executiva, Simone Melo. A conselheira e gestora da parceria, Andréa Castro, 31 
informa que a pauta do dia é específica para tratar o Edital de Contingência da Covid-19 para o 32 
Acolhimento Institucional. Andréa diz que foram realizadas reuniões das comissões 33 
Sociopedagógica e Jurídica para fechar do edital. Ela fala que foi encaminhado, por e-mail, a 34 
versão final do documento que consiste em Termo de Colaboração e instrumentais para o 35 
colegiado analisar.  A conselheira coloca que foi construído também um cronograma para 36 
deliberação. Dito isso, Andréa pergunta se o colegiado tem alguma ressalva sobre o edital. A 37 
executiva Simone informa que conversou com Gabriel (PCR) e ele colocou que o repasse é do 38 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para o Fundo Municipal de Assistência Social. 39 
A executiva afirma ainda que só existirá apenas um convênio com a Secretaria de 40 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos para todas as 41 
casas de acolhimento governamental. A conselheira Ana Farias lembra que a Assistência 42 
Social recebe o recurso, analisa a demanda de cada casa e faz uma compra única.  As casas não 43 
são unidades orçamentárias e a prestação de contas é pelo CNPJ, afirma a conselheira Ana. 44 
Dito isso, segue o cronograma do edital: 21/05 – publicação do edital; 22 a 31/05 – 45 
recebimento dos projetos; 01 a 06/06 – avaliação das propostas; 08/06 – pleno de deliberação; 46 
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09 a 10/06 – prazo para recursos; 13/06 – publicação das validações em DOM, site e redes 47 
sociais; 15/06 – pleno para homologação (caso haja); 16/06 – publicação da homologação 48 
(caso haja); 17/06 – reunião de orientação por videoconferência e, por fim, assinatura do 49 
Termo de Colaboração/Convênio até 30/06. A executiva afirma que no dia 21 só serão 50 
publicados o edital, o Termo de Compromisso e o Plano de Contingência da Pandemia do 51 
Covid-19. O Termo de Colaboração/Convênio será publicado após a finalização e numa outra 52 
data. Quanto ao prazo de assinatura, ficou para o dia 30 por conta do Financeiro, diz Simone. 53 

Em regime de votação, a vice-presidente pergunta ao colegiado sobre a aprovação do 54 
Edital de Contingência da Covid-19 para o Acolhimento Institucional com o cronograma. 55 
O colegiado acena positivamente e todo o documento é aprovado por unanimidade. A 56 
conselheira Andréa Castro solicita que o técnico Anderson fique responsável pela distribuição 57 
dos projetos do edital para as conselheiras que serão responsáveis pela avaliação. Em 58 
continuidade ao pleno, a conselheira Ana Farias coloca que a técnica Simone Maria ligou 59 
preocupada com a tramitação junto ao Banco do Brasil da mudança dos ordenadores de 60 
despesas. Ela informa que o prazo é de dois meses e que, com a pandemia, o prazo ficou maior. 61 
A proposta é manter os ordenadores de despesas atuais para não atrapalhar o repasse dos 62 
recursos do edital de contingência, diz Ana. A executiva Simone explica que pode ser feito já 63 
que a portaria designando os ordenadores de despesas ainda não foi publicada. Informes 64 
Gerais – A executiva Simone afirma que as instituições estão cobrando o Edital Itaú e que a 65 
técnica Aurely já fez uma consulta de prorrogação de prazo. Ela explica que para as 66 
instituições participarem do edital é preciso que o COMDICA delibere sobre a questão. Aurely 67 
fala que encaminhou uma síntese do edital para o grupo dos conselheiros e que o prazo de 68 
encerramento é 19 de junho. Ela informa que há possibilidade de prorrogação de prazo. A 69 
conselheira Núbia pergunta se é o COMDICA que constrói o edital para que as entidades 70 
participem. Aurely comunica que o edital já foi elaborado pelo Itaú e que o COMDICA deve 71 
encaminhar uma única proposta, conforme as linhas de ação. O Itaú aporta o valor no FMCA e 72 
o COMDICA apenas repassa para a entidade contemplada. A vigência do projeto é para 2021. 73 
A conselheira Ana Farias sugere uma conversa com o Itaú para saber sobre o repasse de 25% 74 
do valor total do projeto apoiado para o FMCA em virtude da resolução de captação de 75 
recursos do COMDICA. A conselheira Auxiliadora (Dora) acredita que não vai ser possível 76 
viabilizar o repasse de 25% do projeto para o FMCA para não prejudicar a execução do projeto 77 
pela entidade. A executiva Simone informa ainda que a equipe técnica está com os projetos de 78 
captação de recursos do GAC e IMIP para deliberação em pleno. A técnica Roberta afirma que 79 
já enviou o parecer do IMIP para a Comissão Sociopedagógica analisar e a única conselheira 80 
que respondeu foi Elizabete Godinho. Conselho Tutelar (CT) - Dando continuidade a 81 
plenária, o colegiado chama para esclarecimentos os oito coordenadores dos conselhos 82 
tutelares do Recife. O primeiro coordenador a falar sobre o funcionamento dos referidos 83 
conselhos durante o período de pandemia é Thalles, RPA 01. O coordenador informa que o CT 84 
da RPA01 está funcionando em regime de rodízio com apenas um conselheiro por dia, de 8h às 85 
18h. Ele informa que os outros conselheiros estão em sobreaviso. O administrativo, o auxiliar 86 
de serviços gerais, o motorista e a Guarda Municipal estão trabalhando normalmente, diz 87 
Thalles. Ele informa que o conselheiro Eduardo teve sintomas da Covid-19, mas que foi 88 
confirmada apenas uma gripe e que o conselheiro André foi diagnosticado com a Covid-19, 89 
mas que já cumpriu quarentena e está bem. Em relação aos EPI´s, ele afirma que a prefeitura 90 
está mandando regularmente. Ele comunica ainda o Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares 91 
deve encaminhar alguns EPI´s, dentro de 10 a 15 dias, para todos os conselhos.  Com relação 92 
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aos atendimentos, Thalles informa que está sendo feito em caráter emergencial os atendimentos 93 
que envolve ameaça de morte e acolhimento institucional. O conselho atende ainda casos de 94 
orientação, em especial, auxílio emergencial e encaminha, diz Thalles. O coordenador coloca 95 
que, ao longo de dois meses, o conselho tutelar teve três casos de programa de proteção 96 
(PPVida), duas situações de abuso sexual e uma de criança de um ano e meio que foi, 97 
supostamente, abusada. No último caso, o conselheiro Lucas encaminhou, foi feito exame 98 
sexológico e a criança acolhida, diz Thalles. Ao todo foram 12 a 13 atendimentos. Em relação 99 
a população de rua, questionamento do conselheiro Itamar, Thalles coloca que não é papel do 100 
conselheiro tutelar fazer abordagem de rua, mas que nos primeiros momentos da pandemia, 101 
solicitou o serviço para atender algumas famílias de venezuelanos. Com relação ao aumento da 102 
violência contra a mulher que atinge crianças e adolescentes levantado pela conselheira Dora, 103 
Thalles acredita que as vítimas podem ter procurado, diretamente, a Delegacia da Mulher e o 104 
DPCA e não fez o registro no CT e, por isso, a ausência de casos no órgão. Ele lembra que, 105 
desde 2018, crianças e adolescentes vítimas de violência têm sido atendidas na Delegacia da 106 
Mulher, pois não há plantão no DPCA, na Madalena. Com relação a distribuição de comida por 107 
parte de algumas entidades, o conselheiro denuncia que crianças estão dormindo na sala de 108 
aula e prejudicando o rendimento escolar porque as famílias estão levando suas crianças para 109 
pegar doações na madrugada. É preciso rediscutir a questão, finaliza Thalles. O coordenador 110 
Gerailson informa que o CT da RPA03B decretou atendimento remoto desde o dia 18 de 111 
março, a partir da publicação dos decretos do Governo do Estado e Prefeitura do Recife, mas 112 
que toda parte administrativa do conselho está funcionando normalmente.  O mesmo diz que o 113 
atendimento é também presencial, quando necessário, e que o recebimento de casos está sendo 114 
feito por e-mail e telefone. Ele comunica que a conselheira Ellen foi confirmada com a Covid-115 
19, mas que já está bem; que a conselheira Gilmara está afastada e cumprindo quarentena por 116 
Covid-19; que o administrativo teve suspeita da Covid-19 e ficou afastado e, por fim, que a 117 
funcionária de serviços gerais está afastada por Covid-19. Gerailson fala que, em sessenta dias, 118 
o CT atendeu trinta e seis casos, sendo dois de abuso sexual, e a maioria de violência 119 
doméstica. O coordenador chama atenção para a falta de atendimento da equipe do serviço 120 
especializado de abordagem social de rua do CREAS na região. Ele comunica que o CT tem 121 
uma boa articulação com Programa de Proteção à Vida (PPVida) e Programa de Proteção a 122 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM PE), mas que não tem articulação 123 
forte com o CREAS. Não existe funcionamento do conselho tutelar sem rede de atendimento, 124 
finaliza ele. O coordenador Lucas informa que o CT da RPA04 está em atendimento remoto e 125 
de sobreaviso e que o administrativo está funcionando normalmente. Ele diz que quando o 126 
atendimento é emergencial, o conselheiro atende, presencialmente, na sede do conselho e faz 127 
os encaminhamentos necessários. Lucas comunica que o CT recebeu casos de acolhimento 128 
institucional, inclusão no PPVida, demandas do DPCA para aplicação de medidas protetivas e 129 
demandas do SEAS de acompanhamento de criança em situação de rua/trabalho infantil. Com 130 
relação ao questionamento da conselheira Dora sobre o aumento da violência contra a mulher 131 
e, em especial, a violência praticada também contra crianças e adolescentes, Lucas coloca que 132 
existe um caso relatado através do disque 180 que foi encaminhado para o CT. Ele diz que há 133 
subnotificação e que as demandas não estão chegando aos conselhos com intensidade. A 134 
coordenadora Nilma informa que o CT da RPA05 ficou em atendimento presencial até o dia 04 135 
de maio e que, agora, está em atendimento remoto. Ela diz que o administrativo está 136 
funcionando normalmente e que a escala de conselheiros foi encaminhada ao Ministério 137 
Público - MP. A coordenadora comunica que muitas demandas estão chegando, por e-mail, via 138 
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MP, e que não sabe como encaminhar durante o isolamento social já que os membros do 139 
conselho precisam se deslocar para a residência dos citados e/ou notificar a pessoa citada para 140 
o comparecimento na sede do conselho tutelar. Entre os casos registrados durante a pandemia, 141 
a coordenadora confirma que houve um caso de uma criança abandonada no pátio da Feira de 142 
Afogados; dois casos encaminhados ao PPCAAM PE; casos de violências e espancamentos e, 143 
por fim, um caso de adolescente que cometeu tentativa de homicídio. O último caso foi 144 
encaminhado ao CAPS AD Professor Luiz Cerqueira e foi acompanhado pelo conselheiro José 145 
Carlos, diz a mesma. Com relação ao número de atendimentos, Nilma explica que foi 146 
encaminhado um ofício ao MP com o quantitativo de casos atendidos do dia 18 ao 24/05, 147 
conforme solicitado. Ela diz ainda que o número de atendimentos reduziu durante a pandemia. 148 
Nilma informa que em casos extremos estão sendo feitas visitas as famílias e que os 149 
conselheiros tutelares não receberam EPI´s apropriados para as referidas visitas. Ela informa 150 
que já encaminhou ofício para Gabriel (PCR) sobre o assunto dos EPI´s. Por fim, Nilma coloca 151 
que no CT da RPA 05 não há conselheiro com a Covid-19. O conselheiro Itamar diz que o MP 152 
precisa ficar ciente das limitações do conselho tutelar nos tempos de coronavírus. O 153 
coordenador Neto informa que o CT da RPA06A estava com o sistema de plantão presencial, 154 
mas que, no último dia 11, por conta do aumento de casos na região, foi decidido pelo sistema 155 
de sobreaviso. Neto informa que dois conselheiros estavam com suspeita de Covid-19, mas não 156 
conseguiram fazer os exames. Ele coloca que a sede está funcionando normalmente, de 8h às 157 
18h, e que não percebeu um aumento na procura pelo conselho tutelar nesse período. Ele 158 
acredita que a população não sabe que o CT está em pleno funcionamento durante a pandemia. 159 
O coordenador informa ainda que percebe problemas de informações conflituosas nas 160 
denúncias vindas através do Disque 100 e que, por isso, o conselho anda devolvendo esses 161 
casos (cerca de 90%). Ele conclui informando que o serviço do CT é de relevância pública. O 162 
coordenador Gilson comunica que o CT da RPA06B está funcionando, presencialmente, em 163 
sistema de rodízio de um conselheiro por dia, das 8h às 18h. O administrativo está ficando em 164 
salas separadas para evitar o contágio, diz ele. A quantidade de atendimento foi reduzida, mas a 165 
violência doméstica aumentou, fala o mesmo. Em média foram atendidos sessenta casos 166 
presenciais desde o início da pandemia. O coordenador coloca dois casos específicos na RPA: 167 
o primeiro de uma criança que foi entregue a tia, uma vez que a mãe faleceu no IMIP por 168 
Covid e o pai se encontra no Estado de Goiás, e o segundo caso de uma criança que estava 169 
amarrada em casa. Em todos os dois casos, o conselho encaminhou.  O coordenador coloca que 170 
a prefeitura está fornecendo máscaras e álcool gel para o atendimento. O coordenador Luciano 171 
comunica que o CT da RPA02 estava funcionando, presencialmente, em sistema de rodízio de 172 
um conselheiro por dia, das 8h às 18h, e com os demais conselheiros em regime de home-173 
office, mas que com a publicação do decreto de lockdown, o conselho passou a atender de 174 
sobreaviso. Ele informa que no período de 18/03 a 15/04 recebeu demandas de casos vindos da 175 
DPCA, maternidade local e violência doméstica, totalizando cerca de dezesseis casos. Ele diz 176 
também que recebeu demandas das casas de acolhimento instaladas na RPA (Recomeço, 177 
Diagnóstico e Vovó Geralda). Luciano comunica que foi percebido que dentro das casas de 178 
acolhida, que recebe mãe e filhos, um aumento da violência doméstica por conta do 179 
confinamento, acredita o mesmo. Ele informa ainda que, do início da pandemia até hoje, a 180 
queda no número de procura por atendimento foi evoluindo. O coordenador coloca que a 181 
prefeitura está fornecendo EPI´s para atendimentos de forma branda com apenas o envio de 182 
máscaras e álcool gel. Com o avanço da pandemia alguns funcionários do CT apresentaram 183 
sintomas e foram afastados, mas ninguém da equipe foi contaminado, finaliza Luciano. O 184 
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coordenador Juvamar comunica que o CT da RPA03A iniciou o atendimento de uma forma 185 
presencial no início da pandemia, contudo dois conselheiros apresentaram suspeita de Covid-186 
19 e, por isso, o colegiado resolveu passar a atender de sobreaviso. A sede funciona 187 
normalmente com o administrativo, das 8h às 18h. O coordenador diz que percebeu uma 188 
diminuição na procura por atendimento, mas que encaminhou um caso de negligência com 189 
uma adolescente que apresentou larvas no couro cabeludo e um caso do Programa Mãe Legal. 190 
A conselheira Andréa Castro se diz surpresa com as falas e pergunta se a diminuição na 191 
procura por atendimento é por conta do desconhecimento da população das mudanças 192 
implementadas. A coordenadora Nilma afirma que na frente do conselho tem uma placa 193 
informando da mudança no atendimento, o número do celular da coordenação e o e-mail do 194 
conselho. Sobre as visitas as famílias, a coordenadora esclarece que solicita ao CRAS/CREAS 195 
a visita, mas que o relatório não chega a tempo para responder ao MP e, assim, os próprios 196 
conselheiros fazem a vistoria. Com relação a violência contra mulheres com filhos, o 197 
coordenador Luciano afirma que as delegacias especializadas, muitas vezes, não encaminham 198 
diretamente os casos para o conselho tutelar e, sim, para o Centro de Referência Clarice 199 
Lispector. Luciano registra que cada RPA tem sua peculiaridade e retrato social e que o 200 
conselho está atento as violências cometidas contra crianças e adolescentes, mesmo em 201 
situação remota de atendimento. O conselheiro Itamar acredita que a violação de direitos contra 202 
crianças e adolescentes não cessou em tempos de pandemia e que é preciso fazer o 203 
enfrentamento de uma forma mais ampla, não ficando só a cargo do conselho tutelar. Ele 204 
lembra que a escola é um dos principais acionadores da Rede de Proteção do Sistema de 205 
Garantia de Direitos e que ela está sem funcionar. Itamar sugere a criação de um panfleto 206 
informativo sobre o funcionamento dos conselhos tutelares. O coordenador Gerailson diz 207 
concordar com a sugestão e que a publicidade do serviço precisa ficar notória. Ele lembra que 208 
há uma delegacia exclusiva para adolescente infrator, mas que não tem uma exclusiva para 209 
adolescente vítima de violência. Gerailson questiona a necessidade dos conselhos (Direito e 210 
Tutelar) fiscalizar a evolução da pandemia nas casas de acolhida e de medida socioeducativa. 211 
Ele afirma que fica feliz do COMDICA fortalecer o papel dos conselhos tutelares. O 212 
coordenador Lucas coloca que mesmo o atendimento entrando pela delegacia especializada, o 213 
conselho tutelar é acionado para a aplicação das medidas protetivas.  A técnica Angélica 214 
acredita que é necessário reforçar a comunicação nas regiões através de carros de som e rádios 215 
comunitárias para que a população tenha conhecimento das informações referentes ao horário 216 
de atendimento dos conselhos tutelares e possa procurar o órgão para o atendimento. A 217 
conselheira Vesta coloca que é importante a fala da técnica Angélica já que é fundamental 218 
pegar um núcleo comunitário que não tem acesso a informação tanto educacional, quanto 219 
virtual. Respondendo a pergunta da executiva Simone sobre os casos de conselheiros tutelares 220 
infectados pela Covid-19, o coordenador Juvamar responde que foram dois casos suspeitos no 221 
CT da RPA 3A e o coordenador Lucas responde que foram três casos suspeitos no CT da RPA 222 
04. Com relação a atualização dos números de telefones, o coordenador Thalles coloca que 223 
teve algumas dificuldades específicas em algumas linhas fixas, mas que o problema já foi 224 
resolvido e que também solicitou à prefeitura um celular funcional. Sobre a questão do Sipia 225 
apresentado pela executiva Simone, o coordenador Gerailson afirma que, por iniciativa do 226 
conselho tutelar do Recife, houve uma reunião com Graça e Antônio (coordenadores do Sipia 227 
Nacional) para a liberação das senhas de acesso ao sistema, mas que o problema ainda não foi 228 
resolvido. Apenas cinco ou seis conselheiros têm as referidas senhas e podem alimentar o 229 
sistema, completa Gerailson. Dito isso, a executiva Simone faz a leitura do item 1.1, da 230 
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Recomendação Conjunta nº 002/2020 – PJDCC – MP.  O coordenador Gerailson acredita que 231 
houve um equívoco do MP (artigos 87 e 88, do ECA). O conselho tutelar e COMDICA estão 232 
no mesmo patamar, afirma o mesmo. O coordenador Thalles informa que foi respondido ao 233 
MP como está sendo feito os atendimentos na RPA 01 desde a semana passada e, assim, todos 234 
os conselhos responderam também. Dito isso, a conselheira Ana Farias agradece a participação 235 
de todos, ressalta a importância do diálogo estabelecido para o fortalecimento da política e 236 
coloca da importância em manter o debate, periodicamente, com os conselhos tutelares. O 237 
conselheiro Itamar afirma que com a reunião já é possível responder aos questionamentos 238 
demandados pelo MP ao COMDICA sobre o conselho tutelar. Os conselheiros tutelares 239 
agradecem a toda equipe do COMDICA e colegiado pelo trabalho conjunto. Não tendo nada 240 
mais que por si só mereça registro, a conselheira Ana Farias agradece a participação de todas e 241 
de todos e encerra a reunião às 12h20. 242 
 243 
Recife, 19 de maio de 2020 244 
 245 
 246 
________________________________ 247 

Ana Maria de Farias Lira  248 
Vice-Presidente  249 
 250 
________________________________ 251 

Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 252 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  253 
 254 
__________________________________ 255 

Núbia Carla de Azevedo Mesquita 256 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem) 257 
 258 
________________________________ 259 

Andréa Ricardo de Castro 260 
(Conselheira / Secretaria de Educação)  261 
 262 
________________________________ 263 

Germana Bezerra Suassuna 264 
(Conselheira / Secretaria de Saúde)  265 
 266 
 267 
_______________________________ 268 
Vesta Pires Magalhães Filha 269 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 270 
 271 
 272 
_______________________________ 273 

Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho  274 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 275 
 276 
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 277 
 278 
____________________________ 279 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 280 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 281 
 282 
 283 
_______________________________ 284 
Natuch Pinto de Lira 285 
(Conselheiro / CENDHEC) 286 
 287 
 288 
_________________________________ 289 

Géssica Dias Lins de Oliveira 290 
(Conselheira / Instituto Solidare) 291 
 292 
 293 
_________________________________ 294 
Itamar Sousa de Lima Júnior 295 
(Conselheiro / CRP) 296 
 297 
 298 
_________________________________ 299 

Barbara Elias de Sousa Cabral  300 
(Conselheira / Escola Dom Bosco-Inspetoria Salesiano) 301 
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