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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 29 DE MARÇO DE 2022 3 
POSSE DA NOVA COORDENAÇÃO GERAL 4 

 5 
No vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL 2021 (EQUIPES 11 
SÓCIOPEDAGÓGICA, FINANCEIRA E COMUNICAÇÃO); APRESENTAÇÃO DO 12 
PROJETO DESENVOLVER PARA FORTALECER (FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA); 13 
POSSE DA NOVA COORDENAÇÃO; RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES 14 
TEMÁTICAS; COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROTEÇÃO À 15 
VIDA; COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE 16 
CUIDADO E PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS 17 
OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA; COMPOSIÇÃO DO CEDIS; INFORMES 18 
GERAIS (PLANEJAMENTO COMDICA). Participam do pleno na condição de 19 
conselheiras(os): Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos 20 
Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 21 
(Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva (Fundação Fé e Alegria); Maria de Lourdes 22 
de Sousa e Larissa Torres Gomes (Casa Menina Mulher); Armindo Nascimento Pessoa (Lar 23 
Presbiteriano Vale do Senhor); Juliana Accioly Martins Nascimento (Centro Dom Helder 24 
Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (Centro 25 
de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE); Ana Cristina B. Cavalcanti Avellar e 26 
Rosana Tenório Cavalcanti (Secretaria de Educação); Cláudia Soares Magalhães Ribeiro 27 
Freitas (Secretaria de Saúde); Bárbara Elias de Souza Cabral (Escola Dom Bosco); 28 
representantes da sociedade civil (Imip, Pequeno Nazareno, Júnior Achievement, NACC, Em 29 
Cena, Instituto Nossa Senhora de Fátima, LBV, Projeto Pescar, Marcelo Asfora, Etapas, Elias 30 
Sobreira e OAF) ; e, ainda, os(as) técnicos(as) do COMDICA, Ieda Accioly, Aurely Macedo e 31 
Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); 32 
Thayná Lira (Financeiro); Angélica Oliveira de Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) 33 
e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. O presidente Eduardo inicia o pleno 34 
agradecendo a presença de todas(os) e informa a ordem do dia. O mesmo explica que o 35 
colegiado está no momento fechando o primeiro ciclo da gestão e iniciando um novo ciclo. 36 
Dito isto, Eduardo solicita a apresentação do Relatório Anual Sociopedagógico das Ações do 37 
COMDICA e FMCA ano 2021. A técnica Aurely inicia a apresentação informando que o 38 
relatório já está sistematizado para publicação. Aurely segue com a leitura dos dados 39 
quantitativos e deixa os dados qualitativos para uma análise mais profunda do colegiado. 40 
Finalizada a exposição, o relatório foi encaminhado para todo colegiado e a cópia do 41 
documento fica disponível na Secretaria Executiva do COMDICA para consulta. O presidente 42 
solicita a apresentação do Relatório Anual de Orçamento e Finanças 2021. A conselheira 43 
Juliana coloca que falta no relatório um comparativo do trabalho de avaliação realizado nas 44 
comissões para o planejamento estratégico. É preciso fazer um exercício daquilo que a gente 45 
não conseguiu realizar para que as ações sejam conduzidas com mais eficiência no próximo 46 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


 
 
 
 

Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLITÍCAS SOBRE DROGAS  

 

 
 
      Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista – Tel.: (0**81) 3355-4654/3040.6637– CEP: 50.060-293 – Recife – PE 

site: comdica.recife.pe.gov.br - E-mails: comdica@recife.pe.gov.br– COMDICA Lei 15.604/1992 

ano, diz a conselheira. Juliana acrescenta ainda que era preciso fazer uma análise do relatório 47 
na coordenação para depois ser submetido ao pleno. Eduardo afirma que é o primeiro momento 48 
que o relatório está sendo apresentado e que ele ainda não está fechado. O presidente explica 49 
que o planejamento é bianual. Juliana acredita que o relatório deve seguir para as comissões 50 
para que seja realizado um trabalho com indicadores, algo com mais consistência. O 51 
conselheiro Romero afirma que existe distinção entre as atividades administrativas e as ações 52 
políticas e que, a partir do que aponta o Estatuto da Criança e do Adolescente, o resultado da 53 
incidência política precisa ser apresentado. Isso não anula todo o trabalho da equipe 54 
sociopedagógica e as demandas administrativas, diz o conselheiro. É preciso aparecer no 55 
relatório a essência da atuação do conselho, coloca Romero. O relatório mais apresenta o 56 
resultado da administração do conselho do que propriamente a essência e atuação do 57 
COMDICA frente ao controle e monitoramento da política pública, afirma o conselheiro. Ele 58 
diz que o relatório interessa mais para o colegiado do que para o público externo. No relatório 59 
é preciso constar o cumprimento ou não das ações, atividades e essência daquilo que se propõe 60 
o conselho, diz Romero. O conselheiro acredita que o trabalho não é das comissões e, sim, da 61 
equipe sociopedagógica que precisa pegar as discussões que foram feitas e fazer os 62 
alinhamentos e encaminhamentos. Ele acrescenta que os(as) conselheiros(as) precisam 63 
recentralizar a lugar de atuação do conselho e focar os debates do pleno em torno da própria 64 
política. A conselheira Lourdinha diz que precisa ficar registrado o que foi executado e o que 65 
não foi realizado. Ela recomenda que a avaliação dos planos municipais fique em destaque no 66 
relatório como não realizado, informando o motivo. A ideia de um relatório de gestão é prestar 67 
conta, afirma a conselheira. A técnica Aurely afirma que é preciso olhar o histórico dos 68 
relatórios do conselho onde estão apresentados os relatos da atuação administrativa e política 69 
do órgão. Ela chama a atenção para a atuação do colegiado nas comissões e pede uma reflexão 70 
quanto ao lugar de fala do técnico(a) e, sobretudo, do conselheiro(a). A técnica coloca que 71 
numa leitura minuciosa do documento é possível perceber os aspectos administrativos e 72 
políticos da incidência do órgão. O presidente Eduardo afirma que apesar do conselheiro 73 
Romero afirmar que é trabalho dos técnicos pegar as discussões que foram feitas e fazer os 74 
alinhamentos e encaminhamentos, ele acredita que o trabalho é das comissões e do colegiado. 75 
A equipe técnica é o suporte, mas quem precisa dar o tom político são os(as) conselheiros(as). 76 
Ele afirma que, nesses últimos anos, o avanço foi grande em termo da política e cita algumas 77 
Resoluções importantes como, por exemplo, de criação do Centro Popinho e do Primeiro Plano 78 
Decenal para a Primeira Infância. O presidente lembra ainda da implementação do Comitê de 79 
Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas 80 
ou Testemunhas de Violência. Eduardo lembra que o conselho deve retomar nas comissões as 81 
discussões sobre o planejamento estratégico, estabelecendo prioridades num cronograma para o 82 
próximo ano. Eduardo parabeniza a equipe pela apresentação do relatório. A conselheira Dora 83 
afirma que o relatório está perfeito para aquilo que se propõe. Ela diz que o tipo de análise 84 
proposta por Romero precisa ser feita dentro das comissões. A secretária executiva Simone 85 
acrescenta que o formato de relatório apresentado é o de encaminhamento ao Ministério 86 
Público e que nunca ouve questionamentos sobre o documento, coloca que no último pleno 87 
ficou deliberado que as comissões devem retomar as discussões do planejamento estratégico 88 
sobre as prioridades para 2022 e, ainda, recomenda que a nova coordenação realize uma 89 
reunião com a equipe técnica para compreender a dinâmica do órgão. Simone solicita que 90 
os(as) conselheiros(as) membros das comissões façam a sua parte e participem de uma forma 91 
mais ativa dos espaços de discussões. O conselheiro Romero afirma que o regimento destaca o 92 
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papel dos(as) conselheiros(as) de Direito e o papel da equipe técnica e, assim, não é possível se 93 
refutar sobre esses lugares. Romero reafirma a capacidade da equipe técnica e diz ser 94 
necessário dar o tom profissional a discussão de agora. O conselho está sobrecarregado de 95 
grupos de trabalho e comissões e é preciso repensar o assunto, diz o mesmo. A conselheira 96 
Dora explica que é preciso cautela daquilo que é deliberado para que saia a contento e, 97 
também, que nem a coordenação e nem o colegiado vivem o dia a dia do conselho. Cada dia é 98 
trabalho a mais para um grupo de técnicos(as) que já está estrangulado, diz a mesma. A técnica 99 
Simone Maria segue com a leitura do relatório do setor Financeiro. Finalizada a exposição, o 100 
relatório fica disponível na Secretaria Executiva para consultas. O pleno segue com a 101 
apresentação do relatório da Assessoria de Comunicação e a técnica Angélica faz a exposição. 102 
Mais uma vez, o relatório fica disponível na Secretaria Executiva para análise qualitativa. A 103 
pauta do pleno segue com a apresentação do cronograma do Projeto Desenvolver para 104 
Fortalecer, da Fundação Fé e Alegria. A técnica Aurely informa que o cronograma prevê as 105 
seguintes datas para os procedimentos: 31/03/2022 – publicação do cronograma de execução; 106 
até 13/04/2022 – período de entrega das planilhas orçamentárias e cronograma de ações do 107 
plano básico; até 13/04/2022 – entrega de documentação ao setor Financeiro para cadastro de 108 
dados bancários junto à Prefeitura do Recife e elaboração do Termo de Colaboração; 109 
27/04/2022 – reuniões de orientação pedagógica, comunicação e financeira; 05/05/2022 – 110 
assinatura do Termo de Colaboração; até 10/05/2022 – 1º repasse financeiro (40%); até 111 
10/09/2022 – 2º repasse financeiro (40%); até 10/03/2023 – 3º repasse financeiro (20%); de 112 
10/05/2022 até 10/05/2023 - período de vigência do projeto; até 10/05/2022 – envio dos 113 
modelos dos instrumentais para registros das ações pedagógicas, comunicação e prestação de 114 
contas pela OSC executora; 12/08/2022 - entrega da 1ª prestação de contas; 12/01/2023 - 115 
entrega da 2ª prestação de contas; 12/05/2023 - entrega da 3ª prestação de contas. Em regime 116 
de votação, o presidente pergunta se o colegiado aprova o cronograma do projeto de 117 
captação de recursos da Fundação Fé e Alegria. A conselheira Catarina se abstém. Após 118 
a votação, o cronograma do Projeto Desenvolver para Fortalecer, da Fundação Fé e 119 
Alegria, é aprovado. O presidente Eduardo segue com a pauta e solicita que o conselho 120 
discuta a mudança na coordenação. A conselheira Catarina explica que houve consenso na 121 
sociedade civil e que os nomes indicados para compor a nova coordenação é o de Romero José 122 
da Silva, representante do Gajop, na presidência. Para compor a secretaria, Catarina comunica 123 
que o nome indicado foi o da representante da Casa Menina Mulher, Maria de Lourdes de 124 
Sousa. O conselheiro Eduardo apresenta os nomes de Auxiliadora Maria Pires Siqueira da 125 
Cunha e, ainda, o seu próprio nome como representantes governamentais na coordenação geral. 126 
Dito isto, o colegiado referenda as indicações e a coordenação geral do COMDICA fica 127 
com a seguinte composição: Romero José da Silva (presidente), Eduardo Paysan Gomes 128 
(vice-presidente), Maria de Lourdes de Sousa (secretária) e Auxiliadora Maria Pires 129 
Siqueira da Cunha (tesoureira). O conselheiro Eduardo e a conselheira Dora registram um 130 
agradecimento especial a conselheira Catarina que deixa a coordenação geral. Dora faz menção 131 
ao trabalho realizado por Eduardo na presidência, agradece a parceria da equipe técnica e de 132 
Lourdinha e saúda a chegada de Romero. Eduardo agradece a equipe do COMDICA, registra a 133 
necessidade de uma reunião de transição e segue dando boas-vidas a todos que estão chegando 134 
na gestão. A conselheira Lourdinha agradece a sociedade civil a confiança e apoio e, ainda, 135 
registra a importância das discussões dentro das comissões. A secretaria executiva Simone 136 
agradece a todos da coordenação anterior e oferece boas-vindas aos novos coordenadores. A 137 
conselheira Cláudia parabeniza Eduardo pela leveza e trabalho à frente da presidência. O atual 138 
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presidente Romero fala do desafio que é ocupar a cadeira de presidente e da responsabilidade 139 
mediadora necessária para o espaço. O presidente agenda para sexta-feira, dia 01 de abril, às 140 
10h, reunião com a equipe técnica. Assim, a pauta segue com a recomposição das comissões. 141 
Após os debates, fica faltando apenas algumas indicações do governo para as comissões 142 
Jurídica; Políticas Públicas e Orçamento, Finanças e FMCA. Dito isto, as comissões ficam 143 
assim recompostas: Sociopedagógico – Aldenise Coelho de Souza (Lar Presbiteriano Vale do 144 
Senhor), Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade (CIEE), Bárbara Elias de Souza Cabral 145 
(Escola Dom Bosco), Maria de Lourdes de Sousa (CMM), Ana Cristina Cavalcanti Avellar 146 
(Educação), Marcos (SDSDHJPSD), Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do 147 
Prefeito); Jurídica – Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor), Maria 148 
de Lourdes de Sousa (CMM), Romero José da Silva (Gajop), Juliana Accioly Martins 149 
Nascimento (Cendhec); Luiz André (Procuradoria), Eduardo Paysan Gomes (SDSDHJPSD), 150 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Orçamento, Finanças e 151 
FMCA – Catarina de Santana Silva (Fé e Alegria), Maria de Fátima Lira Menezes (APABB), 152 
Maria de Lourdes de Sousa (CMM), Romero José da Silva (Gajop), Eduardo Paysan Gomes 153 
(SDSDHJPSD), Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito), Maria do 154 
Socorro da Conceição Moura Pessoa (Finanças); Políticas Públicas - Catarina de Santana 155 
Silva (Fé e Alegria), Elaine França da Silva (Gajop), Genésia Cristina Oliveira dos Santos 156 
(APABB), Juliana Accioly Martins Nascimento (Cendhec); Maria de Lourdes de Sousa 157 
(CMM), Paulo Germano de Frias (Saúde), Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 158 
(Gabinete do Prefeito), Márcia de Souza Costa Melo (Gabinete do Prefeito); Formação, 159 
Mobilização e Comunicação – Amanda Carolina Oliveira (Fé e Alegria), Larissa Torres 160 
Gomes (CMM), Mirelle da Silva Barros (Escola Dom Bosco), Elaine França da Silva (Gajop), 161 
Eduardo Paysan Gomes (SDSDHJPSD), Iris Santos (Turismo e Lazer), Jacqueline Saturnino 162 
Vieira (Sejuve); Waldemar Fonseca (Esportes); Primeira Infância - Hemi Monique Vilas 163 
Bôas de Andrade (CIEE), Juliana Accioly Martins Nascimento (Cendhec), Maria de Lourdes 164 
de Sousa e Larissa Torres Gomes (CMM), Eduardo Paysan Gomes (SDSDHJPSD), Germana 165 
Suassuna e Paulo Germano de Frias (Saúde); SIMASE - Larissa Torres Gomes (CMM) e 166 
Márcia de Souza Costa Melo (Gabinete do Prefeito); GT de Proteção à Vida - Romero José 167 
da Silva (Gajop), Telma Muniz Soares Barbosa (CIEE), Eduardo Paysan Gomes 168 
(SDSDHJPSD), Rossana Tenório Cavalcanti (Educação); Márcia de Souza Costa Melo 169 
(Gabinete do Prefeito); Comitê Gestão Colegiada - Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 170 
(CIEE), Catarina de Santana Silva (Fé e Alegria), Elaine França da Silva (Gajop); Eduardo 171 
Paysan Gomes (SDSDHJPSD), Rossana Tenório Cavalcanti (Educação), Paulo Germano de 172 
Frias (Saúde); CEDIS - Eduardo Paysan Gomes (SDSDHJPSD) e Armindo Nascimento 173 
Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Seleção, Avaliação e Monitoramento - Romero 174 
José da Silva (Gajop), Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor), Maria 175 
de Lourdes de Sousa (CMM), Marcos (SDSDHJPSD), Márcia de Souza Costa Melo (Gabinete 176 
do Prefeito), Eduardo Paysan Gomes (SDSDHJPSD). Informes Gerais – A técnica Aurely 177 
informa que deve ficar responsável por todos os projetos de captação de recursos. O 178 
conselheiro Eduardo informa que foi acordado de retornar o planejamento estratégico para as 179 
comissões temáticas e, após a análise, realizar o pleno extraordinário para tratar sobre o 180 
planejamento. Agora a proposta é juntar todos os trabalhos das comissões no mesmo 181 
instrumental, identificando com cores (verde, amarelo e vermelho) para tentar visualizar 182 
melhor os processos, diz o conselheiro. Ele coloca que o que preciso ser feito agora é pegar a 183 
planilha completa e destrinchar em cada comissão um cronograma de execução das prioridades 184 
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em cada mês. Eduardo chama atenção ainda para a necessidade de eleger um coordenador(a) 185 
de cada comissão para que o trabalho nas comissões não sobrecarregue o técnico de referência. 186 
A secretária executiva Simone informa que chegou ofício do MP (Ofício Nº 187 
01776.000.113/2020-0050) ressaltando e reiterando a importância da inclusão na pauta da 188 
capacitação supra referida do tema da articulação e fluxo entre as casas de acolhida de 189 
mulheres adultas com crianças e os conselhos tutelares. O ofício sugere contato com as 190 
referidas instituições para discussão da forma de apresentação do tema no prazo de trinta dias, 191 
finaliza Simone. Eduardo informa que está no aguardo, até o final do mês, da proposta dos 192 
conselhos tutelares para a construção de um cronograma de formação. A capacitação precisa 193 
ser aberta aos(as) conselheiros(as) de Direito, diz Eduardo. O mesmo informa ainda que deve 194 
encaminhar ao colegiado documento recebido da Educação que mostra um comparativo anual 195 
sobre a disposição das vagas na rede municipal de ensino e uma projeção para 2022 das novas 196 
matrículas nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Não tendo nada mais que por si só 197 
mereça registro, o presidente agradece a participação de todas e de todos e encerra a reunião às 198 
12h. 199 
 200 
Recife, 29 de março de 2022 201 
 202 
________________________________ 203 
Eduardo Paysan Gomes 204 
Presidente 205 
 206 
__________________________ 207 
Catarina de Santana Silva  208 
(Vice-presidente / Fundação Fé e Alegria) 209 
 210 
__________________________ 211 
Maria de Lourdes de Sousa  212 
(Tesoureira / Casa Menina Mulher) 213 
 214 
__________________________ 215 

Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha  216 
(Secretária / Gabinete do Prefeito) 217 
 218 
____________________________ 219 
Armindo Nascimento Pessoa  220 
(Conselheiro / Lar Presbiteriano Vale do Senhor) 221 
 222 
_____________________________ 223 
Juliana Accioly Martins Nascimento  224 
(Conselheira / Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC) 225 
 226 
_____________________________ 227 
 Hemi Monique Vilas Boas de Andrade  228 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE) 229 
 230 
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_________________________ 231 
Ana Cristina B. Cavalcanti Avellar  232 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 233 
 234 
__________________________ 235 
Rosana Tenório Cavalcanti  236 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 237 
 238 
__________________________ 239 
Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas  240 
(Conselheira / Secretaria de Saúde)  241 
 242 
___________________________ 243 
Bárbara Elias de Souza Cabral 244 
(Conselheira / Escola Dom Bosco) 245 
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