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 1 
APROVADA 2 

 3 
 4 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 03 DE MAIO DE 2022 5 
 6 
No terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h30, é declarado aberto 7 
por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho Municipal de Defesa e Promoção 8 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, por videoconferência, 9 
respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do Coronavírus/Covid-19, 10 
presidido por Romero José da Silva, que coloca para deliberação os seguintes itens da pauta: 11 
APROVAÇÃO DAS ATAS; APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE RELATÓRIO 12 
FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PEDAGÓGICA E FINANCEIRA PELA 13 
GESTORA DA PARCERIA – EDITAL Nº 026/2021 – ACOLHIMENTO 14 
INSTITUCIONAL;  DEMANDAS DAS COMISSÕES SOCIOPEDAGÓGICA 15 
(REGISTRO DE ENTIDADES E INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS), DE POLÍTICAS 16 
PÚBLICAS, DA PRIMEIRA INFÂNCIA E DE COMUNICAÇÃO; CRIAÇÃO DE GT 17 
COM REPRESENTANTES DAS COMISSÕES SOCIOPEDAGÓGICA, JURÍDICA E 18 
DE POLÍTICA PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS FMCA/2022; 19 
SOCIALIZAÇÃO DO 22º ENCONTRO DO PPCAAM E PARTICIPAÇÃO DO 20 
COMDICA NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL E INFORMES GERAIS. Participam do 21 
pleno na condição de conselheiras(os): Romero José da Silva (Gabinete de Assessoria 22 
Jurídica às Organizações Populares – GAJOP); Maria de Lourdes de Sousa (Casa Menina 23 
Mulher); Eduardo Paysan Gomes e Marcos Mucarbel Júnior (Secretaria de Desenvolvimento 24 
Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Márcia de Sousa Costa Melo 25 
(Gabinete do Prefeito); Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa (Secretaria de 26 
Finanças); Paulo Germano de Frias (Secretaria de Saúde); Luiz André Paulino da Silva 27 
(Procuradoria Geral do Município); Rossana Tenório Cavalcanti (Secretaria de Educação); 28 
Amanda Carolina Oliveira (Fundação Fé e Alegria); Juliana Accioly Martins Nascimento 29 
(Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC); Hemi Monique Vilas 30 
Boas de Andrade (Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE); Armindo 31 
Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Barbara Elias de Souza Cabral 32 
(Escola Dom Bosco); representantes da sociedade civil e, ainda, os(as) técnicos(as) do 33 
COMDICA, Ieda Accioly, Aurely Macedo, Liliam Tomaz e Roberta Sartori (Sociopedagógico); 34 
Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira e Simone Maria 35 
(Financeiro); Angélica Oliveira de Araújo e Gilmar Raimundo (Comunicação), por fim, a 36 
secretária executiva Simone Melo. O presidente Romero inicia o pleno agradecendo a presença 37 
de todas(os) e informa a ordem do dia. Na oportunidade, o mesmo encaminha as atas dos 38 
dias 15 de fevereiro e 29 de março do corrente para aprovação. Em regime de votação, as 39 
referidas atas são aprovadas pelo colegiado. Dando continuidade ao pleno, o presidente 40 
solicita que seja apresentado as demandas da Comissão Sociopedagógica. A técnica Roberta 41 
apresenta a solicitação de registro da instituição Ação Social Comunitária (AFMA Cultural), 42 
localizada na RPA 01. O eixo de atuação da entidade é Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. 43 
A AFMA é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como organização social voltada 44 
para a assistência social, educação, cultura e esporte e suas ações acontecem em Recife, no 45 
Estado de Goiás e no distrito Federal. Em todas as suas unidades são desenvolvidas ações de 46 
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combate às desigualdades sociais, a luta pela garantia de direitos e por acesso a oportunidades 47 
transformadoras. A recomendação técnica informa que de acordo com a análise documental e 48 
da proposta institucional enviada, a OSC está consonante com a Resolução COMDICA Nº 49 
001/2016 e que, portanto, a técnica é favorável ao registro. O parecer da Comissão 50 
Sociopedagógica acompanha a recomendação técnica. Em regime de votação, o colegiado 51 
aprova o registro da Ação Social Comunitária (AFMA Cultural). A técnica Ieda apresenta 52 
a solicitação de inscrição de curso/aprendizagem profissional da Inspetoria Salesiana do 53 
Nordeste do Brasil / Escola Dom Bosco, localizada na RPA 05. O eixo de atuação da entidade 54 
é Orientação, Apoio Sociofamiliar, Profissionalização e Educação. O curso que solicita 55 
inscrição é Aprendiz com Direitos - Cultura Múltiplas Ocupações. Ieda informa que a previsão 56 
para o início do curso é o 1º semestre de 2022, que o curso terá duração de 24 meses, que será 57 
realizado no contraturno escolar, que é direcionado para adolescentes e jovens e que a carga 58 
horária é de 1.840 horas. O parecer técnico sugere a aprovação de inscrição. O parecer da 59 
Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer técnico. Em regime de votação, o colegiado 60 
aprova a inscrição do Curso Aprendiz com Direitos - Cultura Múltiplas Ocupações da 61 
Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil / Escola Dom Bosco. A técnica Ieda apresenta a 62 
solicitação de renovação do curso de aprendizagem da Associação de Ensino Social 63 
Profissionalizante (ESPRO), localizada na RPA 01. O curso que solicita a renovação de 64 
inscrição é o Curso de Aprendizagem em Gestão, Qualidade, Atendimento e Serviços (Arco 65 
Ocupacional Administração). Ieda informa que o curso é destinado para adolescentes e jovens, 66 
de 14 a 24 anos, que o quantitativo de alunos é de 45 por turma, que o local de formação é na 67 
Unidade da Espro Recife e Empresas Conveniados e que a carga horária é de 1.836 horas. O 68 
parecer técnico sugere a aprovação de renovação do curso. O parecer da Comissão 69 
Sociopedagógica acompanha o parecer técnico. Em regime de votação, o colegiado aprova a 70 
renovação de inscrição do Curso de Aprendizagem em Gestão, Qualidade, Atendimento e 71 
Serviços (Arco Ocupacional Administração) da Associação de Ensino Social 72 
Profissionalizante (ESPRO). A técnica Ieda apresenta a solicitação de renovação do 73 
Programa da Socioaprendizagem Trilha de Desenvolvimento da Rede Cidadã, localizada na 74 
RPA 01. Ieda informa que o público beneficiário é de adolescentes, jovens e pessoas com 75 
deficiência e que o objetivo é promover ao público, usuário da Política da Assistência Social 76 
ou em situação de vulnerabilidade, ações de desenvolvimento pessoal, social e profissional, 77 
assegurando oportunidades para a integração no mundo do trabalho. A análise técnica aponta a 78 
aprovação da renovação do Plano de Trabalho do Programa da Socioaprendizagem da Rede 79 
Cidadã. O parecer da Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer técnico. Em regime de 80 
votação, o colegiado aprova a renovação do Programa da Socioaprendizagem Trilha de 81 
Desenvolvimento da Rede Cidadã. Dito isto, a técnica Ieda apresenta a solicitação de 82 
inscrição dos cursos da Rede Cidadã: Aprendiz em Ocupações Administrativas – Arco 83 
Ocupacional – Códigos 415105 - 414105 - 41005 - 412205 - 411005 - 411010 - 411030 -84 
422105; Aprendiz em Adolescentes Bancários – Arco Ocupacional – Códigos 413225 - 85 
412205 – 411005; Apendiz em Alimentação – Arco Ocupacional – Códigos 513435 - 521125- 86 
513205-521115; Aprendiz em Tecnologia – Arco Ocupacional – Códigos 412110 - 422310 - 87 
317210 – 354125; Aprendiz em Comércio – Arco Ocupacional - 521105 - 521110 - 521115 - 88 
521120 - 521125 - 521130 – 421125. O parecer técnico informa que a Rede Cidadã promove 89 
os cursos de acordo com que rege o direito à profissionalização, conforme o que determina o 90 
capítulo 05, do ECA, e a CLT, e diante disso, o parecer técnico sugere a aprovação de inscrição 91 
dos cinco cursos da Socioaprendizagem apresentados. O parecer da Comissão Sociopedagógica 92 
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acompanha o parecer técnico. Em regime de votação, o colegiado aprova a inscrição dos 93 
cursos de Aprendiz em Ocupações Administrativas, Aprendiz em Adolescente Bancário, 94 
Aprendiz em Alimentação, Aprendiz em Tecnologia da Informação, Aprendiz em 95 
Comércio da Rede Cidadã. Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita que seja 96 
apresentado para deliberação o Relatório Final da Prestação de Contas Pedagógica e Financeira 97 
do Edital Nº 026/2021 de Acolhimento Institucional. A conselheira e gestora da parceria Maria 98 
do Socorro faz a leitura do documento que apresenta as referidas prestações de contas das 99 
seguintes organizações da sociedade civil: Lar Elizabeth Mein (Projeto Ação Acolhedora), Lar 100 
Paulo de Tarso (Projeto Reconstruindo Vidas), Lar do Nenen (Projeto Pensar, Criar, Realizar) 101 
e Abrigo Jesus Menino (Projeto Mais Esperança). A gestora informa que o parecer foi 102 
elaborado de acordo com a Lei Nº 13.204/2014, artigo 67, inciso 4ª, para os projetos em 103 
conformidade com a Resolução COMDICA nº 026/2021, publicada em Diário Oficial de 10 de 104 
junho de 2021, com o objetivo de apoiar as Organizações da Sociedade Civil nos regimes de 105 
atendimento previstos no Artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em face da 106 
pandemia da Covid-19. A conclusão do relatório final é pela aprovação sem ressalvas dos 107 
quatro projetos. Após a apresentação, a gestora da parceira submete o relatório a aprovação do 108 
pleno. Em regime de votação, o colegiado aprova o Relatório Final da Prestação de 109 
Contas Pedagógica e Financeira do Edital Nº 026/2021 de Acolhimento Institucional. 110 
Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita que seja apresentada as demandas da 111 
Comissão de Políticas Públicas. A técnica Aurely informa que os assuntos deliberados pela 112 
comissão foram os seguintes: realização da revisão e definição das ações, prioridades e prazos 113 
do planejamento do COMDICA; diálogos com o CDC, através da consultora Lídia Lira, sobre 114 
o processo da elaboração da Política Municipal de Atendimento Integral de crianças e 115 
Adolescentes; análise e proposições sobre o cronograma de atividades da consultoria para 116 
desenvolvimento das ações de realização das etapas dos trabalhos juntamente com o 117 
COMDICA. Sobre a elaboração da política, a consultoria solicita que os trabalhos tenham 118 
início em 10 de maio, mas a comissão reflete que o prazo está curto e propõe o início das 119 
atividades para o mês de junho, diz Aurely. A secretária executiva Simone alerta que faltam 120 
duas representações do governo na composição da comissão. O presidente lembra que para a 121 
realização do trabalho de construção da Política é necessário pensar a metodologia e, 122 
sobretudo, os mecanismos de escuta. Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita que 123 
seja apresentada as demandas da Comissão da Primeira Infância. A técnica Aurely informa que 124 
os assuntos deliberados pela comissão foram os seguintes: realização da revisão e definição das 125 
ações, prioridades e prazos do planejamento COMDICA; realização de convite ao Instituto da 126 
Infância (IFAN) para apresentação do software Monitora PMPI; agendamento e realização da 127 
1ª reunião do Comitê Ampliado de Monitoramento e Avaliação do PMPI, realizado em 20/04 128 
e, por fim, processo de divulgação para recebimento de propostas de consultorias para fins de 129 
apoio ao Comitê e Comissão Primeira Infância no monitoramento PMPI, a partir de atualização 130 
de diagnóstico e definição de metas. O presidente socializa que no dia 04/04 esteve presente 131 
num evento da Prefeitura do Recife de apresentação do 1º Relatório de Monitoramento sobre o 132 
Plano Municipal da Primeira Infância e destaca que apenas compôs a mesa, sem direito à fala. 133 
Ele coloca que, na ocasião, conversou com as autoridades presentes e expressou a sua 134 
insatisfação de compor a mesa, mas não conseguir falar a respeito do tema. O conselho tinha 135 
contribuições a fazer no momento, acrescenta Romero. A conselheira Juliana complementa que 136 
houve uma reunião do Comitê Ampliado para apresentação do Relatório de Monitoramento, 137 
mas que não houve apresentação de indicadores e que a apresentação não foi finalizada. O 138 
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conselheiro Paulo Frias diz que a ideia na Comissão de Avaliação do Plano Decenal da 139 
Primeira Infância é produzir uma proposta de monitoramento e avaliação na perspectiva do 140 
COMDICA. Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita que seja apresentada as 141 
demandas do Comitê Ampliado. A técnica Aurely informa que foi deliberado pelo Comitê 142 
Ampliado de Monitoramento e Avaliação o agendamento de reunião extraordinária para 143 
análise detalhada do 1º Relatório de Monitoramento de Execução do PMPI e encaminhamentos 144 
de proposições ao colegiado do COMDICA, uma vez que o comitê é uma estância consultiva. 145 
Aurely comunica ainda que considerando a proposta do Comitê Ampliado PMPI, em reunião 146 
de 02/12/2021, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração do regimento interno, 147 
e posterior encaminhamento para que o colegiado do COMDICA delibere. A minuta está em 148 
fase final de revisão e deverá ser disponibizada em reunião do comitê para encaminhamentos 149 
ao COMDICA, coloca Aurely. Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita que seja 150 
apresentada as demandas da Comissão de Mobilização e Comunicação. A técnica Angélica 151 
comunica que a primeira deliberação da comissão tratou sobre a necessidade de divulgação da 152 
vacinação infantil contra a Covid-19 nas comunidades do Recife. A recomendação partiu do 153 
Ministério Público (MP) por conta da baixa adesão da população as vacinas, diz Angélica. A 154 
técnica acrescenta que o MP recomendou também que as instituições registradas realizem a 155 
divulgação no território. Ela coloca ainda que a divulgação começou a ser realizada em doze 156 
rádios comunitárias (duas por RPA) indicadas pelas entidades e que, a princípio, segue por 45 157 
dias. Angélica esclarece que a divulgação está sendo realizada através de spots (comerciais) 158 
que estão sendo gravados, editados e encaminhados durante toda a semana as rádios. A técnica 159 
diz que estão sendo entregues relatórios de monitoramento do projeto e que será feita uma 160 
análise para ampliação da divulgação após os 45 dias iniciais. A segunda deliberação foi 161 
quanto aos registros audiovisuais dos projetos de captação de recursos, diz a técnica. O 162 
primeiro projeto registrado foi o da Fundação Fé e Alegria e, no segundo momento, do 163 
Educandário Nossa Senhora do Rosário, diz a mesma. Ela coloca que o próximo projeto a ser 164 
registrado é o do Instituto Solidare. A gravação se inicia com os projetos chancelados, mas 165 
após a conclusão do Edital FMCA 2022 será realizado também com os projetos cofinanciados 166 
pelo fundo. O processo acontece todos os anos por parte do COMDICA para o monitoramento 167 
dos projetos, completa a técnica. Angélica explana ainda sobre a Campanha de Divulgação do 168 
FMCA para o período de declaração do imposto de renda. Ela fala que foram criados cartazes e 169 
mídias sociais para divulgar a possibilidade de doação do imposto de renda diretamente para o 170 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A campanha é realizada todos os anos pelo 171 
COMDICA. Por fim, Angélica explica que, por recomendação do MP, a instituição que 172 
recebeu recursos do FMCA 2021 precisa confeccionar um banner (pode ser cartaz, faixa ou 173 
outro material de divulgação) com as informações referentes ao projeto cofinanciado para 174 
cumprir o que determina o artigo 11 da Lei Nº 13.204/2014 - MROSC. O material de 175 
divulgação precisa ser disponibilizado na porta de entrada e redes sociais da instituição e deve 176 
ter as seguintes informações mínimas: nome da instituição, CNPJ, objeto da parceria, valor 177 
total do projeto, valor gasto com a equipe de trabalho e informações específicas da prestação de 178 
contas. O presidente Romero coloca que a utilização de recursos públicos precisa ganhar o 179 
lugar da transparência e que a sociedade civil tem compromisso com a questão. A secretária 180 
executiva Simone lembra que, pela legislação, a prestação de contas de todos os projetos segue 181 
um determinado período de tempo de cinco anos. Ela completa que em audiência com as 182 
promotoras, foi colocado da importância das instituições possuírem sites e redes sociais para 183 
divulgação das informações oficiais. A secretária executiva sugere uma audiência com as 184 
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promotoras para explicar os trâmites legais do conselho quanto a fiscalização e monitoramento 185 
dos projetos antes do início da execução do Edital do FMCA 2022. O presidente orienta que os 186 
banners de transparência (artigo 11/MROSC) fiquem fixados no hall de entrada das instituições 187 
durante toda a execução do projeto. Ele finaliza afirmando que os mesmos devem ser 188 
arquivados para futuras exigências por mais cinco anos. Após todos os esclarecimentos, o 189 
presidente solicita que o pleno siga com a pauta de criação do GT para a elaboração do Edital 190 
FMCA 2022. A secretária executiva Simone afirma que as comissões Sociopedagógica, 191 
Finanças e Políticas Públicas estão incompletas no que tange a representação do governo. Os 192 
membros indicados para o GT Edital FMCA 2022 são os seguintes: Romero José da 193 
Silva, Maria de Lourdes de Sousa, Eduardo Paysan Gomes, Juliana Accioly Martins 194 
Nascimento, Marcos Mucarbel Júnior e Márcia de Sousa Costa Melo. Dando continuidade 195 
ao pleno, o presidente solicita que seja informado da participação do COMDICA no no 22º 196 
Encontro do Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 197 
(PPCAAM). A conselheira Lourdinha informa da importância do programa ser registrado no 198 
conselho e que a participação dos representantes do órgão foi feita em várias frentes e de forma 199 
ativa. A técnica Roberta agradece ao COMDICA pela oportunidade do aprendizado e narra 200 
uma história de Trabalho Infantil vivenciada pelo grupo. O conselheiro Eduardo reforça que 201 
compartilhou a experiência do Recife com os outros participantes do encontro e que abordou a 202 
importância de trabalhar a proteção no aspecto da prevenção. Ele diz que durante o evento foi 203 
lançado um pacto pela prevenção da violência letal para ser assumido pelos estados e que a 204 
discussão precisa ser incorporada pelos conselhos, no sentido da articulação das políticas 205 
públicas. Ele destaca ainda a participação dos representantes no lançamento do filme Pureza 206 
que trata sobre o trabalho infantil. O presidente informa que o PPCAAM–PE está em vigência 207 
até o dia 24 de maio deste ano, correndo o risco de entrar em lapso temporal. Pensando nos 208 
números de crianças e adolescentes mortas no Recife, o presidente sugere o encaminhamento 209 
de um ofício para a Secretaria de Direitos Humanos para entender quais estratégias serão 210 
utilizadas diante da interrupção do PPCAAM-PE. A representante da coordenação do 211 
PPCAAM-PE/CDC, Ediane, informa que os dados do programa são bem expressivos, porém 212 
com uma equipe defasada e recursos estáticos. Ela coloca que o convênio será finalizado no dia 213 
24 de maio, mas que a questão não depende do CDC. A tratativa não está sendo fácil, afirma a 214 
representante. O presidente submete ao pleno a construção do ofício do PPCAAM-PE para 215 
encaminhamento à Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Aprovado pelo colegiado. 216 
Informes Gerais – A técnica Ieda informa que a reativação do Foscar está em andamento e 217 
que o consultor Ricardo apresentou proposta que será analisada na Comissão Sociopedagógica. 218 
O presidente Romero informa que hoje, 13h30, acontece a posse do colegiado do CEDCA-PE. 219 
A secretaria executiva Simone informa sobre a importância de focar no planejamento 220 
estratégico e da necessidade de reativar o GT de Proteção à Vida e, em seguida, realiza a 221 
leitura dos ofícios encaminhados pelo MP sobre a necessidade da capacitação continuada dos 222 
conselheiros tutelares, solicitação de cópia das atas dos comitês Ampliado do PMPI e de 223 
Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas 224 
ou Testemunhas de Violência do Recife e, ainda, solicitação de encaminhamento da prestação 225 
de contas dos projetos cofinanciados. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o 226 
presidente agradece a participação de todas e todos e encerra a reunião às 12h35.  227 
 228 
Recife, 03 de maio de 2022 229 
 230 
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