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 1 
APROVADA 2 

 3 
ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 27 DE JULHO DE 2021 4 

 5 
No vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 9h30, é declarado 6 
aberto por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho Municipal de Defesa e 7 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, por 8 
videoconferência, respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do 9 
Coronavírus/Covid-19, presidido por Eduardo Paysan Gomes, que coloca para deliberação os 10 
seguintes itens da pauta: APROVAÇÃO DE ATA; APRESENTAÇÃO DO PLANO 11 
PLURIANUAL (PPA 2022-2025); APRESENTAÇÃO PROPOSTA PARA OS PLANOS 12 
MUNICIPAIS E INFORMES GERAIS – CURSO DE EXTENSÃO 200h QUE SERÁ 13 
MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO. Participam do 14 
pleno na condição de conselheiras(os): Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de 15 
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Maria de 16 
Lourdes de Sousa (Casa Menina Mulher); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 17 
(Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva (Fundação Fé e Alegria); Rossana Tenório 18 
Cavalcanti (Secretaria de Educação); Juliana Accioly Martins Nascimento (Centro Dom 19 
Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC); Maria do Socorro da Conceição Moura 20 
Pessoa (Secretaria de Finanças); Paulo Germano de Frias (Secretaria de Saúde); Fabíola 21 
Maria Santiago de Farias (Procuradoria Geral do Município); Eliane França da Silva 22 
(Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – Gajop); Barbara Elias de 23 
Souza Cabral (Escola Dom Bosco); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de 24 
Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE); Aldenice Coelho de Souza (Lar 25 
Presbiteriano Vale do Senhor); membros da sociedade civil e, ainda, os(as) técnicos(as) do 26 
COMDICA Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e 27 
Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira e Simone Maria (Financeiro); Angélica 28 
Oliveira de Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva 29 
Simone Melo. O presidente Eduardo inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e 30 
informa a ordem do dia. Dito isto, o presidente coloca para aprovação a ata do pleno do dia 25 31 
de maio de 2021. Em regime de votação e após as devidas alterações, a ata do dia 25 de 32 
maio do corrente é aprovada pelo colegiado. A pauta segue com a apresentação do PPA. O 33 
presidente Eduardo esclarece que o município entra no ciclo orçamentário e que recentemente 34 
houve a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Câmara Municipal. Ele diz que o 35 
próximo ciclo do PPA 2022-2025 já está sendo encaminhado e discutido junto a cada 36 
secretaria. O mesmo afirma que a discussão chegou na SDSDHJPSD recentemente e que, logo 37 
após, foi feito o contato com a Secretaria de Planejamento e um diálogo com a secretária Ana 38 
Rita Suassuna. Ele afirma que foi marcada uma reunião com a Comissão de Orçamento e 39 
Finanças e que a gerente-geral de Planejamento e Orçamento esteve presente na reunião. 40 
Eduardo diz que, durante a reunião, enfatizou a necessidade de construir um diálogo com 41 
antecedência. Ele coloca que a equipe técnica fez um grande esforço até às 1h da manhã, 42 
garantindo o envio da proposta em tempo hábil. O mesmo afirma que o COMDICA já havia 43 
construído uma proposta de planejamento e que foi com base nela que foram feitas as 44 
propostas atuais, indicando o valor orçamentário com crescimento ano a ano. O presidente 45 
lembra que já há uma planejamento previsto de arrecadação de recursos para o Fundo 46 
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Municipal da Criança e do Adolescente e que precisava está inserido no PPA. Eduardo coloca 47 
que a coordenação considerou importante que todo o colegiado tomasse conhecimento da 48 
proposta encaminhada no pleno ordinário para o andamento do diálogo. A conselheira 49 
Lourdinha registra que o processo todo gerou um mal-estar muito grande e que saiu da reunião 50 
citada pelo presidente por não se sentir confortável em discutir algo que chegou no COMDICA 51 
às 21h para ser entregue no dia seguinte pela manhã. A conselheira diz que na coordenação foi 52 
tirado o encaminhamento de construção de um ofício registrando que este processo não pode 53 
ocorrer dentro do conselho. Não pode se discutir um PPA em menos de 24h mesmo 54 
considerando as explicações que foram dadas por Laura Araújo, representante da 55 
SDSDHJPSD, afirma Lourdinha. Os prazos para discussão precisam ser maiores, diz a 56 
conselheira. A mesma lembra que o processo não chegou nas comissões para ser referendado e 57 
não foi discutido pelo colegiado. O prazo dado foi humanamente impossível, coloca a 58 
conselheira. Lourdinha diz que a secretaria não pode observar o conselho como um órgão não 59 
importante. Ela afirma ainda que, conforme colocado pelo presidente, a proposta não está 60 
fechada e que, a princípio, a primeira versão do PPA foi entregue graças ao trabalho da equipe 61 
técnica. A secretária executiva Simone afirma que o problema aconteceu quando a técnica 62 
Simone Maria recebeu no Financeiro uma planilha diferente da que estava sendo utilizada 63 
oficialmente para a distribuição de valores do PPA. A secretária executiva explica que, na atual 64 
planilha, os valores foram acrescidos em 20% a cada ano e que a distribuição de ações foi com 65 
base no planejamento estratégico do COMDICA. Ela coloca que o documento é apenas uma 66 
primeira etapa de planejamento e que ainda não será submetido a Câmara Municipal. O 67 
documento segue para a Secretaria de Planejamento e deve voltar para o conselho para uma 68 
eventual análise, diz a mesma. Simone afirma que, ao longo do processo, Laura Araújo 69 
(representante da SDSDHJPSD) vai informando o COMDICA de todas as etapas do PPA. O 70 
presidente Eduardo lembra que o COMDICA é o único órgão ligado à secretaria que tem uma 71 
unidade gestora própria e que, por isso, não existia clareza no encaminhamento das planilhas. 72 
Eduardo lembra que a conselheira Lourdinha mencionou que o Fórum DCA Recife deve 73 
agendar uma reunião com a secretária Ana Rita Suassuna sobre o assunto e que já 74 
contextualizou todo o processo para a secretária. A conselheira Dora Pires coloca que a 75 
secretaria já tem uma visão do que é importante dentro dos projetos, programas e ações que 76 
foram definidos pela gestão, inclusive do programa de governo, e coloca tudo no PPA. Ela diz 77 
que, por isso, conselheiras e conselheiros podem se antecipar a discussão do PPA e se reunir 78 
antes da chegada do documento. A mesma acredita que faltou proatividade do conselho e que é 79 
preciso discutir uma proposta de gestão nas Políticas Públicas de crianças e adolescentes. Não 80 
existem erros, conclui Dora. O presidente Eduardo afirma que estava em diálogo com o Setor 81 
Financeiro sobre o processo e que sabe do momento delicado de retomada de gestão. Ele diz 82 
ainda que o colegiado busca sempre o aprimoramento do trabalho. A conselheira Lourdinha 83 
esclarece que a própria Laura Araújo externou que houve um erro de Comunicação. Ela afirma 84 
que o próprio conselho não tem a cultura de discutir o PPA e que existem prazos específicos 85 
que devem ser cumpridos. A técnica Simone Maria afirma que entende a angústia do 86 
colegiado, mas para o Financeiro a etapa é muito nova. Nunca o conselho chegou ao estágio de 87 
colocar as ações, estimando um valor orçamentário, diz a mesma. Ela fala que o PPA sempre 88 
chegou para o COMDICA pronto e com os valores orçamentários destinados, informando cada 89 
fonte. Simone Maria explica que a Seplag já tem uma descrição do programa de trabalho do 90 
conselho e, simplesmente, o que foi feito foi uma adaptação a partir do planejamento 91 
estratégico do COMDICA. Ela informa ainda que Laura Araújo orientou para que as ações 92 
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fossem agrupadas dentro da planilha. Dito isto, a técnica Simone Maria faz uma leitura da 93 
planilha para conhecimento geral e esclarece as dúvidas. O PPA segue sendo analisado pela 94 
Seplag e, posteriormente, será encaminhado para a Câmara Municipal do Recife, no dia 30 de 95 
outubro do corrente, para debates e aprovação. A conselheira Lourdinha pergunta se na 96 
necessidade de remanejamento de alguma rubrica, o documento será reencaminhado para o 97 
COMDICA. O presidente Eduardo afirma que quem está em diálogo permanente e a Laura 98 
Araújo e que, durante a reunião com o conselho, se comprometeu a trazer para o colegiado 99 
qualquer dificuldade que existir. Eduardo informa ainda que Laura disse que o processo de 100 
recebimento dos documentos deve levar, pelo menos, uma semana e que, após a análise, devem 101 
chamar os envolvidos para alguma modificação necessária. Em regime de votação, o 102 
presidente encaminha a proposta do PPA para aprovação do colegiado. A conselheira 103 
Lourdinha aprova com ressalva sobre o processo de construção com os conselheiros no 104 
COMDICA. Aprovado por unanimidade. Eduardo finaliza parabenizando a equipe pelo 105 
trabalho árduo. Ele pede a construção do ofício e encaminhamento para a secretária em 106 
tempo hábil. Dito isto, o presidente Eduardo segue com a apresentação da primeira etapa da 107 
proposta de revisão e avaliação dos planos municipais e construção do Plano Municipal de 108 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Ele diz que está sendo construído um diálogo 109 
com a Escola de Conselhos de Pernambuco/UFRPE para a execução da proposta. O mesmo 110 
afirma que devido ao Notório Saber da Universidade, possivelmente, a proposta deve ser 111 
encaminhada para um processo de inexigibilidade. A expectativa é de realizar, primeiramente, 112 
a avaliação, revisão e reconstrução dos planos municipais de Enfrentamento à Violência Sexual 113 
e Enfrentamento à Situação de Rua, ficando para o próximo ano o Plano de Enfrentamento ao 114 
Trabalho Infantil e, em seguida, as avaliações dos planos Socioeducativo em Meio Aberto e 115 
Primeira Infância, diz Eduardo. Ele coloca que, construindo todo o processo inicial, o conselho 116 
deve partir para a construção do Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e 117 
Adolescentes. A expectativa é que todo o processo seja feito em um ano e meio e que, após a 118 
finalização dos trabalhos, os planos sejam publicados e distribuídos. Eduardo afirma que o 119 
projeto se chama Planejar COMDICA RECIFE. Para a execução estão previstas as seguintes 120 
etapas: criação da Comissão Intersetorial; oficialização da representação das crianças e dos 121 
adolescentes na Comissão Intersetorial; avaliação do plano existente (março/2010 a 122 
março/2020); pesquisa de campo; formação dos agentes do Sistema de Garantia de Direitos da 123 
Criança e do Adolescente; produção textual (marco situacional, marco conceitual, marco legal, 124 
propostas, avaliação e monitoramento); consulta pública virtual; reuniões de acompanhamento 125 
e mobilização; seminário municipal; sistematização e redação final. A conselheira Lourdinha 126 
solicita mudar a nomenclatura para avaliação/reformulação. Eduardo argumenta que a 127 
apresentação da proposta visa a deliberação do colegiado. Aprovado o documento, o processo 128 
será todo dialogado com o Sistema de Garantia de Direitos, afirma o presidente. O mesmo 129 
lembra que o passo a passo será discutido no âmbito das comissões próprias. A secretária 130 
executiva Simone afirma que o setor Financeiro, em conversa com o representante da Escola 131 
de Conselhos de Pernambuco, Professor Humberto Miranda, argumentou que será feita uma 132 
dispensa de licitação para a execução do projeto. Ela informa que tudo depende da TR (Termo 133 
de Referência) e do plano de trabalho do projeto. O presidente Eduardo coloca que sendo 134 
aprovada a proposta, segue para os trâmites devidos. A escola está aguardando a devolutiva do 135 
COMDICA para a adequação da proposta e especificação do ano de trabalho (2021 e 2022), 136 
fala Eduardo. A secretária executiva Simone pergunta sobre a construção do Plano de 137 
Convivência Familiar e Comunitária. Eduardo esclarece que não está previsto no processo. O 138 
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plano citado fica a posteriori, mas o Plano de Direitos Humanos deve abranger a Convivência 139 
Familiar e Comunitária, diz o mesmo. Ele diz ainda que os planos não serão realizados 140 
concomitantemente e que todos tem prazos distribuídos de meses, conforme planejado. 141 
Terminando cada processo, inicia o outro, coloca o presidente. A conselheira Lourdinha diz 142 
não visualizar no documento onde as Organizações da Sociedade Civil (OSC) participam do 143 
processo. A conselheira coloca, por exemplo, que na construção do Primeiro Plano Decenal 144 
para a Primeira Infância nenhuma organização do Fórum DCA do Recife foi consultada. 145 
Eduardo esclarece que todas as OSC´s serão convocadas a participar do processo e que será 146 
contratada uma equipe técnica para o projeto. Ele argumenta que, a partir do engajamento de 147 
cada pessoa, o processo segue para discussões aprofundadas dentro das comissões específicas. 148 
A conselheira Rossana acredita que é importante especificar no documento a participação das 149 
OSC´s para ficar mais claro. Ela diz que maiores detalhes de “como” e “de que modo” cada 150 
uma organização deve participar pode ficar para depois. Eduardo afirma que a primeira 151 
planilha expressa apenas os responsáveis por cada uma das ações. O presidente lembra que a 152 
conselheira Lourdinha está participando ativamente de cada uma das discussões dentro da 153 
coordenação e explica que o COMDICA apenas busca uma qualidade técnica e política para a 154 
construção dos planos municipais. Ele esclarece que a Escola de Conselhos de Pernambuco 155 
dialoga com todo o Sistema de Garantia de Direitos, que a Comissão Intersetorial será formada 156 
por ampla participação e que a nomenclatura “Conselheiros” se refere a todo o colegiado 157 
formado por representantes governamentais e não governamentais. Desejamos muita 158 
transparência, dialogo e construção coletiva para que cada plano possa expressar as reais 159 
necessidades que temos no município, diz o mesmo. A conselheira Lourdinha afirma que 160 
conhece a competência da Escola de Conselhos e sabe que o documento que está sendo 161 
apresentado é um documento base. A secretária executiva Simone diz que na TR deve ficar 162 
tudo detalhado. A conselheira Juliana coloca que a proposta é que as entidades contribuam com 163 
a participação eficaz no processo de construção e avaliação dos planos. Ela afirma que o papel 164 
da sociedade civil é monitorar e garantir espaço e que, por isso, é tão importante o grupo 165 
discriminar melhor as etapas e as composições. Ermelinda (representante da Em Cena) diz que 166 
a intenção é boa, mas exige muito tempo. Ela lembra que as equipes das OSC´s são pequenas e 167 
o período da pandemia ainda vai se prolongar e exigir uma demanda que está além dos planos. 168 
Delma (representante do CDC) destaca a participação de crianças e adolescentes no processo 169 
de elaboração da Escolinha de Conselhos e que é importante colocar que todo o processo 170 
passou pelo Fórum DCA e pelo Fepetipe. Dito isto, o presidente Eduardo afirma que os 171 
processos de avaliações dos planos Socieducativo em Meio Aberto e Primeira Infância serão 172 
analisados em dois meses (cada um), considerando que são mais recentes e que têm sistemas 173 
de monitoramento próprios. Finalizando os dois processos citados, o projeto segue com a 174 
construção do Plano de Direitos Humanos que tem um cronograma previsto para quatro meses, 175 
fala Eduardo. Ao longo de todo o projeto deverá acontecer o lançamento dos planos, 176 
comunicação do projeto, produção gráfica e reuniões de monitoramento, diz o mesmo. O 177 
orçamento pessoa física/prestação de serviço fica no valor de R$ 167.470,00; o serviço de 178 
terceiros/pessoa jurídica fica no valor de R$ 16.000,00; as despesas administrativas fica no 179 
valor de R$ 21.600,00; o somatório de todos os itens fica no valor de R$ 262.040,00. Para a 180 
produção do projeto, a Escola de Conselhos parte dos princípios de participação ativa das 181 
crianças e dos adolescentes; universalidade dos direitos com equidade, democracia e justiça 182 
social; garantia de equidade e respeito às diversidades; proteção integral para as crianças e os 183 
adolescentes; prioridade absoluta para as crianças e os adolescentes; intersetorialidade e 184 
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trabalho em rede; participação e controle social; descentralização político-administrativa; 185 
educação como prática de liberdade e autonomia e respeito ao conhecimento científico. 186 
Finalizada a apresentação, o presidente afirma que com a aprovação do projeto, o COMDICA 187 
deve solicitar detalhamento e adequações financeiras. A ideia é começar o quanto antes após 188 
vencer a burocracia, afirma o mesmo. Em regime de votação, o presidente pergunta ao 189 
colegiado se aprova o Projeto Planejar COMDICA RECIFE. A conselheira Juliana 190 
aprova com a ressalva de maior detalhamento. Aprovado pelo colegiado. Informes Gerais 191 
– A secretária executiva Simone informa sobre o Curso de Extensão de 200h da Escola de 192 
Conselhos de Pernambuco destinado aos conselheiros tutelares e de direito. Ela diz que foi 193 
encaminhado, por e-mail, formulário de participação e coloca que apenas cinco 194 
conselheiros(as) preencheram o documento. O curso acontece no Compaz para os(as) 195 
alunos(as) que devem participar de forma presencial. Já outras pessoas participam de forma 196 
virtual. O início está previsto para acontecer em 05 de agosto. A técnica Aurely informa que 197 
foram recebidas vinte e uma propostas para o Edital da Resolução Nº 030/2021 e que as 198 
propostas já foram encaminhadas para os(as) avaliadores(as). Ela diz que o processo de 199 
avaliação começou no último dia 24 e termina no dia 09 de agosto. A reunião com os 200 
avaliadores/pareceristas já aconteceu e todo material foi apresentado. A técnica registra ainda 201 
que a Turma do Flau encaminhou proposta no dia 19, mas que o e-mail voltou. A instituição só 202 
sinalizou o problema na última sexta-feira, dia 23. Assim, a técnica comunica que solicitou que 203 
a entidade justificasse o equívoco, uma vez que foram verificadas caixa de entrada e spam. A 204 
alegação da OSC é que na hora da digitação da palavra “comdica”, o “m” foi trocado pelo “n”. 205 
Diante do erro técnico, a organização Turma do Flau entregou a proposta de forma física e 206 
permanece no certame. O presidente lembra que a administração pública é regida pelos 207 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que, a partir do que foi exigido pela 208 
instituição, a comprovação de envio dos documentos, dentro do prazo, foi realizada. Eduardo 209 
comunica que agora são vinte e dois projetos apoiados. Delma (representante do CDC) coloca 210 
que está com uma agenda para agosto referente ao mês da primeira infância. A programação 211 
dos eventos será disponibilizada para as entidades registradas no COMDICA. Não tendo nada 212 
mais que por si só mereça registro, o presidente agradece a participação de todas e de todos e 213 
encerra a reunião às 12h30. 214 
 215 
Recife, 27 de julho de 2021 216 
 217 
________________________________ 218 
Eduardo Paysan Gomes 219 
Presidente 220 
 221 
__________________________ 222 
Catarina de Santana Silva  223 
(Vice-presidente / Fundação Fé e Alegria) 224 
 225 
__________________________ 226 
Maria de Lourdes de Sousa  227 
(Tesoureira / Casa Menina Mulher) 228 
 229 
 230 
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_________________________ 231 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha  232 
(Secretária / Gabinete do Prefeito)  233 
 234 
__________________________ 235 
Rossana Tenório Cavalcanti  236 
(Conselheira / Secretaria de Educação)  237 
 238 
__________________________ 239 
Paulo Germano de Frias  240 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde) 241 
 242 
__________________________ 243 
Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa  244 
(Conselheira / Secretaria de Finanças)  245 
 246 
__________________________ 247 
Fabíola Maria Santiago de Farias  248 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município)  249 
 250 
__________________________ 251 
Juliana Accioly Martins Nascimento  252 
(Conselheira / Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC)  253 
 254 
__________________________ 255 
Eliane França da Silva  256 
(Conselheira / Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – Gajop)  257 
 258 
__________________________ 259 
Barbara Elias de Souza Cabral  260 
(Conselheira / Escola Dom Bosco) 261 
 262 
_________________________ 263 
Hemi Monique Vilas Boas de Andrade  264 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE) 265 
 266 
_________________________ 267 
Aldenice Coelho de Souza  268 
(Conselheira / Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 269 


