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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2020 3 
 4 
No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 9h30, é declarado aberto 5 
por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho Municipal de Defesa e Promoção 6 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, por videoconferência, 7 
respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do Coronavírus/Covid-19, o 8 
presidente Armindo Nascimento Pessoa coloca para deliberação os itens da pauta: ATAS 9 
PARA APROVAÇÃO; DEMANDAS DA COMISSÃO SOCIOPEDAGÓGICA; 10 
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2021–2022 E INFORMES 11 
GERAIS. Participam do pleno na condição de conselheiras(os): Armindo Nascimento Pessoa 12 
(Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Ana Maria de Farias Lira e Eduardo Paysan Gomes 13 
(Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos 14 
- SDSJPSDDH); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); 15 
Germana Bezerra Suassuna e Paulo Germano de Frias (Secretaria de Saúde); Hemi Monique 16 
Vilas Boas de Andrade (CIEE - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco); Vesta 17 
Pires Magalhães Filha (Procuradoria Geral do Município); Andréa Ricardo de Castro 18 
(Secretaria de Educação); Rafaela Silva do Rêgo Lima (Secretaria de Finanças); Evandro 19 
Alves de Freitas e Géssica Dias Lins de Oliveira (Instituto Solidare); Bárbara Elias de Souza 20 
Cabral (Escola Dom Bosco – Inspetoria Salesiana do NE); Kátia Simone Alves Pintor 21 
(Cendhec); Núbia Carla de Azevedo Mesquita (Associação para a Restauração do Homem – 22 
ARH); os(as) representantes da sociedade civil; os consultores Fernando Silva e João 23 
Cândido; os(as) técnicos(as) do COMDICA Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori 24 
(Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira 25 
(Financeiro); Angélica Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária 26 
executiva, Simone Melo; que justifica ausência do conselheiro Itamar Sousa de Lima Júnior 27 
(CRP) que está com o filho doente. O presidente Armindo inicia o pleno agradecendo a 28 
presença de todas(os) e anuncia a ordem do dia. Dando seguimento a pauta, o mesmo pergunta 29 
se o colegiado analisou as atas dos dias 04 e 16 de novembro do corrente para aprovação. A 30 
resposta do pleno é positiva. Em regime de votação, o pleno aprova as atas dos dias 04 e 16 31 
de novembro do corrente. Dito isto, Armindo solicita que a técnica Ieda apresente as 32 
demandas da Comissão Sociopedagógica. A técnica apresenta a solicitação de registro da Rede 33 
de Associação Letras e Artes (Letrart), localizada na RPA 03 e que o regime de atendimento é 34 
o Apoio Sociopedagógico. Ieda afirma que, após análise, a Comissão Sociopedagógica 35 
solicitou esclarecimento sobre o projeto desenvolvido pela instituição intitulado O Fio da 36 
Meada, Artes e Ofícios. O parecer técnico registra que diante da dificuldade na obtenção das 37 
informações, a técnica responsável tentou se comunicar com a representante legal da 38 
instituição por meio dos contatos telefônicos mencionados e e-mails, mas não obteve sucesso. 39 
Assim, diante da situação posta, ficou definido em reunião com a Comissão Sociopedagógica, 40 
dia 13/10/2020, reenviar um novo e-mail para concluir o parecer técnico. No dia 13/10/2020 41 
foi reenviado um novo e-mail onde foi fornecido um prazo de cinco dias úteis, a contar a partir 42 
do dia da comunicação, porém até a presente data a organização não respondeu. O parecer da 43 
Comissão Sociopedagógica delibera pelo arquivamento do pedido de registro em 27/10/2020. 44 
O presidente coloca da possibilidade de tentar um novo contato com a instituição. A 45 
conselheira Andréa Castro informa que foram esgotadas todas as tentativas de contato com a 46 
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instituição e que a instituição não deu devolutiva. A conselheira Ana Farias diz dos esforços 47 
que foram feitos e vota pelo arquivamento. Em regime de votação, o pleno aprova o 48 
arquivamento da solicitação de registro da Rede de Associação Letras e Artes (Letrart). 49 
A técnica Ieda segue com a apresentação da solicitação de registro da Associação Júnior 50 
Achievement de Pernambuco (JAPE), localizada na RPA 01 e que o regime de atendimento é o 51 
Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto. A técnica informa que a Jape oferece oficinas 52 
pedagógicas voltada para a qualificação profissional de adolescentes e jovens para o mercado 53 
de trabalho, incentivando a permanência na escola e realizando atividades em parcerias com 54 
OSC´s. O parecer técnico indica a concessão favorável de registro. A comissão acompanha o 55 
parecer técnico. O conselheiro Eduardo informa que a comissão fez questão de ressaltar a 56 
necessidade de pensar as atividades dentro da lógica do tripé de família, da escola e da 57 
comunidade a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselheiro Evandro coloca 58 
que o Solidare desenvolveu um conjunto de atividades com a Jape e que o instituto tem uma 59 
metodologia de trabalho com a juventude bem interessante.  A Júnior faz parte de uma rede 60 
global que envolve a questão do empreendedorismo juvenil, diz Evandro. Em regime de 61 
votação, o pleno aprova a concessão de registro para a Associação Junior Achievement de 62 
Pernambuco (JAPE).  Dito isto, a técnica Ieda lembra que é preciso discutir a questão do 63 
recadastramento da FUNASE que está em suspensão desde março/2020.  Ela informa que 64 
chegou um ofício solicitando informações sobre uma das unidades e que o setor 65 
sociopedagógico já tem toda documentação e relatórios construídos pelo ex-técnico do 66 
COMDICA, Anderson Ferreira, que fez visitas técnicas às unidades em conjunto com a 67 
conselheira Andréa Castro. Seguindo a pauta, o presidente solicita que o consultor João 68 
Cândido apresente o Plano de Ação COMDICA 2021-2022 para deliberação do colegiado. 69 
Cândido comunica que enviou, por e-mail, o quadro básico estruturado nas reuniões com a 70 
equipe técnica, membros da sociedade civil e representação governamental. Ele explica que o 71 
quadro é a comunhão de todas as propostas apresentadas por eixo. No quadro colocamos os 72 
objetivos gerais, as ações, as prioridades, os períodos para a execução e os responsáveis, diz o 73 
consultor. O mesmo afirma que o momento agora é para discutir prioridade, prazo e 74 
responsabilidade.  A conselheira Ana Farias observa o momento de transição da gestão 75 
municipal e sociedade civil e pergunta como é possível indicar as responsabilidades no 76 
documento. João Cândido afirma que o COMDICA deve ser trabalhado sob a perspectiva da 77 
institucionalidade. A ideia não é nominar a pessoa e, sim, a estrutura, diz Cândido. O mesmo 78 
afirma que o COMDICA tem comissões e equipe técnica e que todas as responsabilidades 79 
devem ser atribuídas a essas estruturas. A conselheira Auxiliadora questiona se o tempo é 80 
suficiente para concluir o planejamento durante o mandato, considerando a troca dos membros 81 
do governo e da sociedade civil. A conselheira pergunta se não é melhor construir um relatório 82 
circunstanciado para a futura gestão, considerando a possibilidade de um novo olhar sob o 83 
conselho, contendo as realizações e os projetos inacabados ou fazer um esforço grande para 84 
concluir o planejamento. A conselheira Andréa diz que já temos onze eixos definidos com 85 
objetivos e ações. O que vamos determinar a partir deste momento são as prioridades, 86 
cronograma de execução e responsabilidade direta e indireta, diz a conselheira. Ela diz que o 87 
desdobramento, que é uma questão operacional, vai demandar tempo e a escolha dos atores 88 
para a execução. Andréa sugere fazer um relatório do que foi construído coletivamente para o 89 
próximo colegiado para que o novo grupo possa definir prioridades, prazos e responsáveis. A 90 
conselheira Vesta concorda em deixar um documento com as linhas gerais para os próximos 91 
atores. Delma, representante da sociedade civil, solicita que o conselho visualize os eixos e 92 
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conceda responsabilidades institucionais para o andamento do planejamento. Ela diz que é 93 
importante para que o conselho não fique “solto” de processos. O momento é delicado, mas é 94 
importante dar os passos para a indicação de responsabilidades do ponto de vista institucional 95 
para não ficar tão fragilizado, diz Delma. O conselheiro Evandro diz que o trabalho realizado é 96 
um legado, que é preciso delegar responsabilidades às comissões e que o colegiado deveria 97 
fazer um esforço e concluir o planejamento. A executiva Simone afirma que a nova gestão 98 
precisa encontrar um planejamento concluído para saber o que precisa ser feito. Ela coloca que 99 
o Planejamento Estratégico é cobrado pelos parceiros do COMDICA, a exemplo dos bancos 100 
Itaú e BNB. A conselheira Ana Farias diz que é preciso seguir adiante. Assim, o consultor 101 
apresenta os seguintes eixos (em anexo) do plano: 01 – Formulação e Deliberação; 02 – 102 
Controle, Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação; 03 – Marco Jurídico do COMDICA; 103 
04 – Marco Jurídico dos Conselhos Tutelares; 05 – Equipe Técnica do COMDICA; 06 – 104 
Formação Permanente; 07 – Inscrição de Programas e Registros de Entidades; 08 – 105 
Protagonismos e Participação de Crianças e Adolescentes; 09 – Comunicação do COMDICA; 106 
10 – FMCA e Orçamento; 11 – Fortalecimento da Atuação da Sociedade Civil. O consultor 107 
começa o debate em torno da prioridade na atualização dos quatro planos municipais (violência 108 
sexual, erradicação do trabalho infantil, enfrentamento à situação de rua e política municipal) 109 
ou elaboração do Plano Municipal Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. 110 
A conselheira Ana Farias coloca que o conselho discutiu a inclusão dos outros planos 111 
municipais citados no Plano Municipal Decenal de Direitos Humanos de Crianças e 112 
Adolescentes, dando um passo adiante. É preciso pensar para avançar do ponto de vista da 113 
política e do fortalecimento do movimento, diz Ana. O conselheiro Eduardo afirma que 114 
considera estratégico e oportuno que o conselho parta para a elaboração do Plano Municipal 115 
Decenal de Direitos Humanos e faça um link com todos os tipos de violações. Ele diz que 116 
estamos falando de proteção integral e que é preciso olhar para um todo. Com relação à 117 
política, ele diz que é preciso escolher entre a Política de Direitos Humanos ou Política de 118 
Atenção. Fernando argumenta que defende há 10 anos a criação do Plano Municipal Decenal 119 
de Direitos Humanos, mas que a decisão é do COMDICA. As duas exceções são a criação do 120 
Plano Municipal pela Primeira Infância (aguarda aprovação na Câmara Municipal) e Plano 121 
Socioeducativo. O consultor Fernando acredita que é necessário fazer a leitura para que todos 122 
tenham a mesma percepção e possa validar os eixos. A conselheira Kátia coloca que é preciso 123 
encaminhar, apesar do contexto de mudanças. O consultor Cândido segue com a leitura do 124 
plano de ação. Após debates e discussões acerca do objeto, fica assim deliberado com relação 125 
as responsabilidades. Os objetivos propostos no eixo 01 são atualizar planos municipais para 126 
crianças e adolescentes, elaborar Política Municipal de Direitos Humanos para Crianças e 127 
Adolescentes e elaborar os planos municipais (comissões responsáveis: todas com a 128 
coordenação de Políticas Públicas). Os objetivos propostos no eixo 02 são monitorar e avaliar o 129 
Plano Socioeducativo (comissões responsáveis: todas com a coordenação de Políticas Públicas) 130 
e o Projeto de Lei do Plano pela Primeira Infância (comissão responsável: Primeira Infância), 131 
elaborar o Plano de Ação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção 132 
Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Recife 133 
(responsável: Comitê de Gestão Colegiada), acompanhar o GT de Proteção à Vida 134 
(responsável: Comitê de Gestão Colegiada), articular com os conselhos de Assistência Social, 135 
Saúde e Educação (comissão responsável: Articulação, Mobilização e Comunicação), 136 
acompanhar o orçamento criança e adolescente (responsáveis: Comissão de Políticas Públicas, 137 
Comissão de Articulação, Mobilização e Comunicação, a Coordenação Geral, a Equipe 138 
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Sociopedagógica com a coordenação da Comissão de Orçamento) e entidades de atendimento e 139 
projetos financiados com recursos do Fundo Municipal (responsáveis: comissão 140 
Sociopedagógica, Financeira e equipes técnicas). Os objetivos propostos no eixo 03 são revisão 141 
da Lei Municipal do COMDICA (comissões responsáveis: Jurídica, de Revisão e Alteração da 142 
Lei de Criação, Lei do Fundo e do Regimento Interno do COMDICA), revisão do Regimento 143 
Interno do COMDICA e elaboração do Código de Ética do COMDICA (responsáveis: 144 
comissões Jurídica, de Revisão e Alteração da Lei de Criação, Lei do Fundo e do Regimento 145 
Interno do COMDICA Recife e Coordenação Geral), revisão da Lei do Fundo Municipal 146 
(responsáveis: comissões Jurídica, de Orçamento, Comissão Especifica e equipe técnica), 147 
revisão da resolução dos avaliadores externos (responsáveis: Comissões Jurídica, 148 
Sociopedagógica e equipe técnica). Os objetivos propostos no eixo 04 são atualizar e revisar a 149 
Lei e Regimento Interno do Conselho Tutelar (responsáveis: Comissão de Revisão da Lei e do 150 
Regimento Interno dos Conselhos Tutelares, Comissão Jurídica e Coordenação Colegiada), 151 
elabora o Código de Ética dos conselheiros tutelares (responsáveis: Comissão Jurídica e 152 
CEDIS), gerar dados de forma permanente e segura para monitoramento e avaliação da política 153 
de atendimento - SIPIA CT (responsáveis: coordenação geral, comissões de Políticas Públicas, 154 
de Formação e Sociopedagógica). Os objetivos propostos no eixo 05 são ampliação da equipe 155 
técnica: advogado, serviço social e pedagogia e melhoria dos vencimentos da equipe técnica e 156 
gratificação de horas extras (responsáveis: coordenação geral, comissões Orçamento, 157 
Sociopedagógica e Jurídica). O presidente sugere suspender a deliberação por conta do 158 
avançado da hora e concluir no próximo pleno extraordinário, dia 09 de dezembro do corrente. 159 
O mesmo solicita que seja feita uma explicação sobre o processo de recadastramento da 160 
FUNASE, conforme dito no início do pleno. O conselheiro Eduardo lembra que durante a 161 
apresentação que foi feita pelo ex-técnico Anderson, no início do ano sobre o assunto, foi 162 
colocado a necessidade de nomear uma comissão para tratar o assunto dada a complexidade da 163 
questão. Ele coloca que a questão foi tratada na Comissão Sociopedagógica com a conselheira 164 
Andréa Castro que acompanhou a visita técnica na ocasião. Eduardo explica que a comissão 165 
possui os oito relatórios concluídos e que a partir de agora quem acompanha o processo é a 166 
técnica Ieda. O conselheiro explica que algumas das unidades tem questões bem delicadas e 167 
que precisam ser tratadas no próximo pleno. O presidente Armindo solicita que seja 168 
encaminhado relatório para todo o colegiado analisar com antecedência a questão. A executiva 169 
Simone afirma que a técnica responsável pode encaminhar os relatórios e que a apresentação 170 
de Anderson não foi concluída pois se criou um tumulto desnecessário. Simone sugere que a 171 
conselheira Andréa faça um relato no próximo pleno sobre a visita às unidades da FUNASE. A 172 
conselheira Andréa afirma que estará de férias em dezembro e que precisa se ausentar dos 173 
plenos dos dias 09 e 15 de dezembro do corrente, mas que estará disponível numa outra 174 
ocasião. Ela diz que os relatórios de Anderson estão bem elaborados e que podem ser 175 
disponibilizados. A mesma diz que têm situações gravíssimas e que precisam ser deliberadas 176 
pelo pleno. Andrea cita um caso de adolescente algemado, espaços subutilizados, comida de 177 
péssima qualidade e servida no alojamento, colchões finos, condições insalubres, ausência de 178 
profissionais, ausência de entretenimento e falta completa de estrutura e atividades. A 179 
conselheira chama atenção que o referencial dos adolescentes nas unidades não é o jogador de 180 
futebol e, sim, o chaveiro (condenados por crimes que exercem funções do Estado, como abrir 181 
e fechar celas). É preciso olhar a situação da ressocialização com carinho e denunciar a 182 
situação precária de atendimento, afirma Andréa. A pauta segue para o próximo pleno. 183 
Informes Gerais – O presidente Armindo informa que o Recife foi o único conselho 184 
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contemplado com o financiamento do Itaú Social e a instituição indicada é a Fundação Fé e 185 
Alegria. A executiva Simone informa que a Emprel concordou em criar o software para a 186 
eleição dos representantes da sociedade civil no COMDICA, que o processo acontecerá todo 187 
no formato online e que a votação acontece após o período de Carnaval. Não tendo nada mais 188 
que por si só mereça registro, o presidente agradece a participação de todas e de todos e encerra 189 
a reunião às 12h.  190 
 191 
Recife, 01 de dezembro de 2020 192 
 193 
________________________________ 194 
Armindo Nascimento Pessoa 195 
Presidente 196 
 197 
________________________________ 198 
Ana Maria de Farias Lira 199 
(Conselheira / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 200 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 201 
 202 
________________________________ 203 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 204 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  205 
 206 
________________________________ 207 
Núbia Carla de Azevedo Mesquita  208 
(Conselheira / Associação para a Restauração do Homem – ARH); 209 
 210 
________________________________ 211 
Eduardo Paysan Gomes 212 
(Conselheiro / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 213 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 214 
 215 
________________________________ 216 
Andréa Ricardo de Castro 217 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 218 
 219 
 220 
________________________________ 221 
Germana Bezerra Suassuna 222 
(Conselheira / Secretaria de Saúde)  223 
 224 
________________________________ 225 
Paulo Germano de Frias 226 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  227 
 228 
 229 
 230 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


 
 
 
 

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

 

 
 
      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 

_______________________________ 231 
Vesta Pires Magalhães Filha 232 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 233 
 234 
____________________________ 235 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 236 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 237 
 238 
_________________________________ 239 
Bárbara Elias de Souza Cabral 240 
(Conselheira / Escola Dom Bosco-Inspetoria Salesiano) 241 
 242 
________________________________ 243 
Rafaela Silva do Rêgo Lima  244 
(Conselheira / Secretaria de Finanças) 245 
 246 
_____________________________ 247 
Kátia Simone Alves Pintor  248 
(Conselheira / Cendhec) 249 
  250 
_____________________________ 251 
Géssica Dias Lins de Oliveira  252 
(Conselheira / Instituto Solidare) 253 
 254 
_____________________________ 255 
Evandro Alves de Freitas  256 
(Conselheiro / Instituto Solidare) 257 
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