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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 3 
 4 
No décimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h20, é 5 
declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho Municipal de 6 
Defesa e 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: ORIENTAÇÕES PARA PLANEJAMENTO COMDICA 2022; 10 
AVALIAÇÃO 2021 E PLANEJAMENTO 2022 (COMISSÕES PERMANENTES E 11 
OUTRAS); APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA BUSCA ATIVA POR PARTE DA 12 
UNIDADE DE APOIO SOCIAL EMOCIONAL UASE/SEGRE, EM PARCERIA COM 13 
UNICEF, A FIM DE ENFRENTAR A EXCLUSÃO-EVASÃO ESCOLAR DE 14 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO RECIFE; INFORMES GERAIS – DEVOLUTIVA 15 
DA CARAVANA DA ESCOLA DE CONSELHOS - COMPATIBILIZAÇÃO DA 16 
APRENDIZAGEM E A REFORMA DO ENSINO MÉDIO. Participam do pleno na 17 
condição de conselheiras(os): Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, 18 
Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da 19 
Cunha (Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva e Amanda Carolina Oliveira 20 
(Fundação Fé e Alegria); Maria de Lourdes de Sousa e Larissa Torres Gomes (Casa Menina 21 
Mulher); Iris Cleide de Melo (Secretaria de Turismo e Lazer); Jacqueline Saturnino Vieira 22 
(Secretaria de Juventude); Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas e Paulo Germano de 23 
Frias (Secretaria de Saúde); Ana Cristina Cavalcanti Avellar (Secretaria de Educação); 24 
Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa (Secretaria de Finanças); Juliana Accioly 25 
Martins Nascimento (Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC); 26 
Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco 27 
- CIEE); Romero José da Silva (Gabinete da Assessoria Jurídica às Organizações Populares - 28 
GAJOP); na condição de convidadas(os): Adilson Chagas (ADRA); Myriam de Burgos (Chefe 29 
de Divisão – Unidade de Atendimento Social e Emocional UASE/SEDUC); Eduardo Gomes 30 
(Coordenação Operacional do Busca Ativa Escolar – UASE/SEDUC); Humberto Miranda e 31 
Anderson Silva (Escola de Conselhos/UFRPE); Wendel Morais (Conselho Tutelar); na 32 
condição de representantes da sociedade civil (Elias Sobreira, IMIP, NACC, Marcelo Asfora, 33 
Em Cena, Pão da Vida, Exercito de Salvação, Cecosne, Santa Dorotéia, Elizabeth Mein, 34 
Escola Pernambucana de Circo, Lar Paulo de Tarso, Iasdoc); e, ainda, os(as) técnicos(as) do 35 
COMDICA, Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e 36 
Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Simone Maria e Thayná Lira (Financeiro); Angélica 37 
Oliveira de Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação); assessora jurídica Andréa Coimbra 38 
e, ainda, a secretária executiva, Simone Melo. Por fim, justifica ausência a conselheira 39 
Rosana Tenório Cavalcanti (Secretaria de Educação). O presidente Eduardo inicia o pleno 40 
agradecendo a presença de todas(os) e informa a ordem do dia. O mesmo explica que deverá 41 
marcar um pleno extraordinário para aprovação das atas que estão sendo redigidas. Eduardo 42 
explica da necessidade de realizar a avaliação das ações de 2021 e concluir o planejamento 43 
para 2022. Ele coloca que ficou acordado na coordenação um primeiro momento de trabalho 44 
nas comissões e depois a realização de pleno específico para o debate das contribuições 45 
levantadas. Em breve as técnicas devem encaminhar os calendários de reuniões das comissões, 46 
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afirma o mesmo. O presidente lembra que foram encaminhadas para o colegiado a relação das 47 
comissões e seus respectivos componentes para que todos os(as) conselheiros(as) verifiquem a 48 
disponibilidade de participação em cada uma das comissões. Ele lembra também que no final 49 
do mês de março deve acontecer a alternância da presidência. É preciso que cada segmento 50 
converse entre si sobre suas representações na coordenação geral, afirma Eduardo. O 51 
conselheiro Romero coloca que não conseguiu identificar na pauta a demanda apresentada pelo 52 
conselho tutelar que identifica o número de aproximadamente quatro mil crianças e 53 
adolescentes fora da escola na Cidade do Recife por conta da ausência de vagas. Eduardo 54 
explica que não houve resposta formal da Secretaria de Educação e que o ofício já foi 55 
reiterado, conforme combinado. Romero coloca que é preciso entender o sentido das 56 
representações no COMDICA. A conselheira Ana Cristina reitera que já está com o ofício 57 
encaminhado sobre a ausência de vagas nas escolas e que deve dar um retorno o quanto antes 58 
diretamente ao COMDICA. As conselheiras Catarina e Juliana reforçam a necessidade da 59 
equipe técnica apresentar os calendários de reuniões da comissões. Dito isto, o presidente 60 
Eduardo solicita que o coordenador operacional do Busca Ativa Escolar, Eduardo Gomes, 61 
inicie a apresentação. O coordenador explica que a ação básica do projeto é fazer uma busca 62 
ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola através de ligações telefônicas, envio 63 
de e-mails e SMS, divulgação em carro de som, entre outros. O trabalho acontece a partir da 64 
ausência de cinco dias consecutivas das aulas sem justificativa, diz o mesmo. Ele explica que 65 
devido a pandemia foi feita uma adaptação no Formulário de Alertas Google Forms onde a 66 
escola informa o número de matrícula do(a) aluno(a) ausente e o programa tem acesso ao 67 
sistema de matrícula onde consta endereço e contatos dos responsáveis. O programa contempla 68 
324 unidades de ensino que envolve escolas, creches e Centros Municipais de Educação 69 
Infantil - CMEI´s. O presidente Eduardo explica que a Busca Ativa Escolar é um estratégia do 70 
Unicef dentro da Plataforma dos Centros Urbanos/Agenda Cidade Unicef para o enfrentamento 71 
a exclusão e evasão escolar agravados pelo contexto da pandemia. Eduardo chama atenção para 72 
a questão do enfrentamento as causas que geram a exclusão ou evasão escolar (gravidez na 73 
adolescência, trabalho infantil, entre outras). Ele explica a importância de apresentar para o 74 
conselho a metodologia para que o órgão acompanhe e colabore com as discussões. Ermelinda 75 
Gonçalves (sociedade civil) chama atenção para a questão da exclusão digital e solicita uma 76 
cópia da cartilha do programa. O conselheiro Romero diz que o Busca Ativa traz subsídios 77 
para o qual o pleno precisa apresentar deliberações e encaminhamentos com relação ao 78 
enfrentamento a diversas violações de direitos. Romero solicita que a apresentação do 79 
programa seja encaminhado para a Comissão de Políticas Públicas para subsídios nas 80 
discussões. O presidente retorna ao primeiro e segundo pontos de pauta por solicitação dos 81 
conselheiros(as) representantes da sociedade civil. A secretária executiva Simone apresenta o 82 
quadro exibido na coordenação sobre o planejamento. O documento é colocado a título de 83 
orientação já que as discussões devem acontecer nas comissões, diz Simone. Eduardo explica 84 
que na planilha aparecem cores para os seguintes indicativos: amarelo indica atenção, 85 
vermelho indica não encaminhado e verde indica a conclusão. Na última coluna existe a 86 
indicação do responsável principal, diz o presidente. A conselheira Juliana diz que não observa 87 
um momento para a avaliação. Eduardo reafirma que as avaliações acontecem nas comissões 88 
com sinalização para 2022 em virtude do planejamento ser bianual. Após as observações nas 89 
comissões, segue para pleno extraordinário, fala o presidente. O mesmo afirma que a proposta 90 
é que pleno aconteça antes de março. Simone coloca que conversou com a equipe para iniciar a 91 
avaliação já na próxima semana com a Comissão de Comunicação, depois com a 92 
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sociopedagógica e demais comissões. A sugestão é para finalizar fevereiro com as avaliações e 93 
marcar o pleno para tratar a questão, diz Simone. A conselheira Juliana diz da sua preocupação 94 
com a metodologia. Simone reafirma que a intenção é avaliar 2021 e sinalizar as prioridades 95 
para 2022 para reconfigurar o cronograma. A técnica Aurely coloca que ainda não foi firmado 96 
um calendário para 2022 e o que existe é uma proposta de calendário para o mês de março. Ela 97 
lembra que a equipe ainda está elaborando o relatório de monitoramento dos projetos. Ela 98 
coloca que o calendário de fevereiro é muito próximo devido a inúmeras demandas e pede uma 99 
reflexão. O conselheiro Romero solicita que seja pensada uma agenda para as primeiras duas 100 
semanas de março. O presidente acredita não ser possível cumprir a tarefa em um único 101 
encontro. Segundo ele, a data prevista para finalizar o processo é março. Ele pede objetividade 102 
dos(as) conselheiros(as) durante o trabalho. A conselheira Lourdinha acha importante que as 103 
datas permaneçam da forma que foi colocada. A técnica Roberta reafirma as palavras da 104 
técnica Aurely e pergunta da necessidade do comitê de gestão colegiada se reunir para definir 105 
questões do planejamento. O indicativo é para que os(as) conselheiros(as) membros do comitê 106 
gestor e de outras comissões provisórias se incorporem as comissões permanentes para pensar 107 
o planejamento, diz Eduardo. Há sinalização para a incorporação do comitê e comissões 108 
provisórias na Comissão de Políticas Públicas, afirma o mesmo. A conselheira Lourdinha 109 
recomenda que a Comissão de Orçamento, Finanças e FMCA esteja inserida no processo de 110 
rever o planejamento. Lourdinha sugere a reunião para a sexta-feira, dia 25. A agenda de 111 
reuniões das comissões fica com as seguintes datas: segunda-feira, 21, Comunicação; 112 
terça-feira, 22, Sociopedagógico; quarta-feira, 23, Primeira Infância e Jurídica (com 113 
conselho tutelar); quinta-feira, 24, Políticas Públicas (com comitê, GT´s e comissões 114 
provisórias); sexta-feira, 25, Orçamento, Finanças e FMCA. Informes Gerais - Eduardo 115 
segue com a pauta do pleno e convida os representantes da Escola de Conselhos de 116 
Pernambuco para a devolutiva sobre as Caravanas de Conselhos que aconteceu no Recife e 117 
Região Metropolitana. O professor Humberto Miranda fala da importância do trabalho do 118 
COMDICA para os direitos das crianças e dos adolescentes e registra que a apresentação 119 
realizada no órgão também foi feita nas cidades de Vitória de Santo Antão, Pesqueira e 120 
Caruaru. Ele acrescenta que o curso foi de 200 h/aulas e aconteceu de forma presencial e 121 
remota, através de recursos do CONANDA. O professor registra que o curso foi uma luta 122 
continua, enquanto membros do CONANDA, do conselheiro Romero e da conselheira 123 
Catarina. Quarenta e sete alunos(as) foram formados no Recife, diz Humberto. O coordenador 124 
pedagógico Anderson Silva apresenta uma síntese do Curso Teoria e Prática dos Conselhos da 125 
Criança e do Adolescente – Caravanas de Conselhos. O presidente Eduardo afirma da 126 
importância de uma formação continuada para todos os(as) conselheiros(as). O mesmo informa 127 
que o investimento do COMDICA na parceria foi o oferecimento de espaço no Compaz 128 
Eduardo Campos e coffee-break. O presidente comunica ainda que está na finalização 129 
burocrática do processo para avaliação, revisão e elaboração dos planos municipais e que é 130 
uma felicidade contar com a assessoria da Escola de Conselhos de Pernambuco. O presidente 131 
informa que o COMDICA deverá ter uma assessoria para revisar a Política Municipal de 132 
Atendimento e que as propostas estão sendo encaminhadas. Eduardo afirma ainda que amanhã, 133 
16, acontece a reunião da Comissão das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do 134 
Adolescente. O presidente comunica que o COMDICA está buscando reativar o Fórum 135 
Municipal da Criança e do Adolescente (Foscar), que a proposta é contratar uma assessoria 136 
para conduzir o processo e que a equipe sociopedagógica deve apoiar a iniciativa. A 137 
conselheira Catarina informa da preocupação com a reforma do ensino médio com o aumento 138 
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da carga-horária na escola que deve afetar os(as) adolescentes do segmento de aprendizagem e 139 
os caminhos que a educação em Pernambuco vem tomando em relação ao ensino integral. Com 140 
a implementação das mudanças, hoje para o(a) adolescente trabalhador(a), fica inviável o 141 
cumprimento do contrato de aprendizagem, diz a conselheira. Ela fala que não tem como o(a) 142 
adolescente participar do programa de aprendizagem profissional e frequentar a escola. Não 143 
existe uma portaria da Educação que possa fazer que a aprendizagem profissional agregue o 144 
currículo dos(as) jovens, afirma Catarina. A mesma alerta que alguns adolescentes estão com o 145 
risco de perder o contrato de aprendizagem já que grande parte deles são da Rede Estadual de 146 
Educação. O FORAP vem tentando buscar um diálogo com a Secretaria Estadual de Educação 147 
e, recentemente, houve uma reunião com o Conselho Estadual de Educação para tratar o 148 
assunto, diz Catarina. A conselheira acrescenta que foi encaminhado um ofício e que o 149 
conselho ficou de repassar a demanda para a Comissão de Normas para discutir o que poderia 150 
ser feito. Catarina coloca que foi pedido urgência na questão porque o ano escolar começou e 151 
muitos adolescentes estão sendo prejudicados. A mesma aponta que é preciso ter um olhar 152 
ampliado sobre o assunto e que cada adolescente tem uma necessidade diferente. Não tendo 153 
nada mais que por si só mereça registro, o presidente agradece a participação de todas e de 154 
todos e encerra a reunião às 12h. 155 
 156 
Recife, 15 de fevereiro de 2022 157 
 158 
________________________________ 159 
Eduardo Paysan Gomes 160 
Presidente 161 
 162 
__________________________ 163 
Catarina de Santana Silva  164 
(Vice-presidente / Fundação Fé e Alegria) 165 
 166 
__________________________ 167 
Maria de Lourdes de Sousa  168 
(Tesoureira / Casa Menina Mulher) 169 
 170 
__________________________ 171 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha  172 
(Secretária / Gabinete do Prefeito) 173 
 174 
____________________________ 175 
Amanda Carolina Oliveira  176 
(Fundação Fé e Alegria) 177 
 178 
_____________________ 179 
Larissa Torres Gomes  180 
(Conselheira / Casa Menina Mulher) 181 
 182 
 183 
 184 
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_____________________ 185 
Iris Cleide de Melo  186 
(Conselheira / Secretaria de Turismo e Lazer) 187 
 188 
_____________________ 189 
Jacqueline Saturnino Vieira  190 
(Conselheira / Secretaria de Juventude) 191 
 192 
_______________________ 193 
Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas  194 
(Conselheira / Secretaria de Saúde) 195 
 196 
_______________________ 197 
Paulo Germano de Frias  198 
(Conselheira / Secretaria de Saúde) 199 
 200 
________________________ 201 
Ana Cristina Cavalcanti Avellar  202 
(Secretaria de Educação) 203 
 204 
_________________________ 205 
Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa  206 
(Conselheira / Secretaria de Finanças) 207 
 208 
__________________________ 209 
Juliana Accioly Martins Nascimento  210 
(Conselheira / Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC)  211 
 212 
___________________________ 213 
Hemi Monique Vilas Boas de Andrade  214 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE)  215 
 216 
___________________________ 217 
Romero José da Silva  218 
(Conselheiro / Gabinete da Assessoria Jurídica às Organizações Populares - GAJOP) 219 
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