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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 3 
 4 
No vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 9h15, é declarado 5 
aberto por existência de quórum, o Pleno Ordinário do Conselho Municipal de Defesa e 6 
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, o presidente Eduardo Paysan Gomes coloca para deliberação os 9 
seguintes itens da pauta: DEMANDAS DA COMISSÃO SOCIOPEDAGÓGICA 10 
(REGISTRO DE ENTIDADE, RENOVAÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM, 11 
INSCRIÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM, CANCELAMENTO DE 12 
REGISTRO); DEMANDAS DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GRUPO 13 
DE TRABALHO DO CENTRO POPINHO (APRESENTAÇÃO DA ESCUTA COM 14 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA, RESOLUÇÃO DA NOVA 15 
COMPOSIÇÃO DO GT-CENTRO POPINHO); DELIBERAÇÃO DOS EDITAIS DE 16 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DE AVALIADORES EXTERNOS); PARCERIA 17 
COMDICA-INTERKONEXUS PARA O COMITÊ GESTOR; INFORMES GERAIS 18 
(OFICINAS PEDAGÓGICA E FINANCEIRA DO DIA 28, NOTIFICAÇÃO DE 19 
AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO – NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 20 
ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). Participam 21 
do pleno na condição de conselheiras(os): Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de 22 
Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas); Paulo 23 
Germano de Frias e Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas (Secretaria de Saúde); 24 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Catarina de Santana Silva 25 
(Fundação Fé e Alegria); Kátia Simone Alves Pintor (Cendhec); Maria de Fátima Lira 26 
Menezes e Genésia Cristina Oliveira dos Santos (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 27 
Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB); Maria de Lourdes 28 
de Sousa (Casa Menina Mulher); Romero José da Silva e Eliane França da Silva (Gabinete de 29 
Assessoria Jurídica às Organizações Populares – Gajop); Fabíola Maria Santiago de Farias 30 
(Procuradoria Geral do Município); Marília Duse de Albuquerque Lima Alves (Secretaria de 31 
Turismo e Lazer); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (Centro de Integração Empresa 32 
Escola de Pernambuco - CIEE) e, ainda, a gestora da parceria Adriana Luiza Silva Cavalcante; 33 
membros da sociedade civil; membros do GT de Crianças e Adolescente em Situação de Rua; 34 
os(as) técnicos(as) do COMDICA Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori 35 
(Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira 36 
(Financeiro); Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone 37 
Melo. O presidente Eduardo inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e informa a 38 
ordem do dia. O mesmo solicita a inclusão do seguinte item de pauta: parceria COMDICA e 39 
Interkonexus para o Comitê de Gestão Colegiada. A inclusão da matéria é aprovada. Dito isto, 40 
o presidente solicita a apresentação das demandas da Comissão Sociopedagógica. A técnica 41 
Roberta apresenta a demanda do Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social (IEDES) que 42 
solicita o registro da entidade no COMDICA. A técnica informa que o IEDES foi fundado em 43 
23/06/2008 e que funciona na Rua Desembargador Francisco Luiz, n° 391, no Cordeiro. O 44 
público atendido pelo IEDES é formado por crianças e adolescentes ameaçados de mortes, de 45 
ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos, que residem no município de Recife, 46 
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encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretos Humanos, Juventude e 47 
Políticas sobre Drogas para a inclusão no programa, por meio dos Conselhos Tutelares, 48 
Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e Defensoria Pública. As atividades 49 
desenvolvidas são de acionamento, por parte da Gerência Geral de Proteção Social Especial de 50 
Alta Complexidade GPSEA, para recebimento do usuário ameaçado; entrevista com a equipe 51 
técnica (psicólogo e assistente social) e providências para colocação do usuário em instituição 52 
oficial de acolhimento; transporte e colocação na instituição de acolhimento provisório; 53 
trâmites para a inclusão do usuário no Programa Estadual ou Federal pertinente; atendimento 54 
psicológico ao ameaçado e sua família durante o período de permanência na instituição de 55 
acolhimento provisório por meio da inserção dela na rede de serviços públicos do município; 56 
entre outras. O parecer técnico informa que "diante da análise e dados apresentados, o parecer 57 
técnico recomenda que para a OSC Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 58 
cabe registro no COMDICA Recife, ratifica-se a posição técnica de DEFERIMENTO". O 59 
parecer da Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer técnico. EM REGIME DE 60 
VOTAÇÃO, O COLEGIADO APROVA O REGISTRO DO INSTITUTO ENSINAR DE 61 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) COM O REGIME DE ATENDIMENTO DE 62 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. A técnica Ieda apresenta a renovação do programa de 63 
aprendizagem Aprendiz Legal, do Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco 64 
(CIEE), localizado na RPA 01, que têm os seguintes regimes de atendimento: Sócio Educativo 65 
em Meio Aberto, Profissionalização e Educação. Ieda informa que o objetivo do programa é 66 
garantir a profissionalização de adolescentes e jovens em cumprimento da Lei de 67 
Aprendizagem, através de parceria entre CIEE e a Unidade Tomadora, possibilitando o acesso 68 
ao processo educacional básico, capacitando-o profissionalmente para o atendimento das 69 
exigências do mercado de trabalho e assegurando às empresas, órgãos e entidades públicas a 70 
qualificação teórica dos mesmos necessária à execução das atividades práticas, bem como 71 
estimulando seu interesse pela continuidade dos estudos. A técnica diz que a meta de 72 
atendimento é de duzentos adolescentes e jovens em situação de risco e de vulnerabilidade 73 
social, na faixa etária de 14 a 24 anos, e que o centro tem parceria com a Fundação Roberto 74 
Marinho e FAFIRE para o programa. O parecer técnico indica que “diante dos pontos exposto, 75 
a técnica responsável deu parecer FAVORÁVEL na Renovação do Programa Aprendiz Legal 76 
da Instituição Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco / CIEE”. O parecer da 77 
Comissão Sociopedagógica acompanha o parecer técnico. O presidente registra que os projetos 78 
e programas, da sociedade civil e governamental, precisam ser inscritos no COMDICA, 79 
conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. EM REGIME DE VOTAÇÃO, 80 
O COLEGIADO APROVA A RENOVAÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 81 
APRENDIZ LEGAL DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE 82 
PERNAMBUCO (CIEE). A técnica Ieda apresenta a solicitação de renovação de inscrição 83 
dos cursos do Programa Aprendiz Legal, do CIEE. A técnica coloca para deliberação do pleno 84 
a inscrição do Curso de Auxiliar de Escritório em Geral (CBO: 5254) que acontece nas 85 
unidades do Recife (Rua do Progresso, nº 465, Edifício Empresarial - Boa Vista; Rua 86 
Gonçalves Maia, 57 - Boa Vista; Av. Manoel Borba, 769 - Boa Vista), que tem capacidade de 87 
atendimento para trinta adolescentes e jovens e que tem tempo de duração de vinte e três meses 88 
(1.280 horas/aulas). Ieda lembra que para receber o certificado, o jovem deve apresentar 89 
aproveitamento e participação nas atividades de 75%. Dito isto, a técnica coloca para 90 
deliberação do pleno a inscrição do Curso de Ocupações Administrativas (CBO: 27197) que 91 
acontece nas unidades do Recife, citadas acima, que tem capacidade de atendimento para trinta 92 
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adolescentes e jovens e que tem tempo de duração de vinte e três meses (1.840 horas/aulas). A 93 
equipe técnica envolvida é formada por interprete de Libras, instrutoras de Direitos Humanos, 94 
instrutor de Diversidade Cultural Brasileira, instrutores de Técnicas Administrativas e 95 
instrutores de Comunicação Oral e Escrita.  Ieda lembra novamente que o jovem deve 96 
apresentar aproveitamento e participação em 75% do curso para receber o certificado. A 97 
técnica segue com a apresentação do Curso de Vendedor de Comércio Varejista (CBO: 98 
23824) que acontece nas unidades do Recife, citadas acima, que tem capacidade de 99 
atendimento para trinta adolescentes e jovens e que tem tempo de duração de vinte e três meses 100 
(1.280 horas/aulas). A técnica afirma que os menores de 18 anos não frequentaram ambientes 101 
inapropriados, insalubres, não desempenharão atividades externas, periculosas e não farão 102 
atividades que envolvam valores. A técnica coloca para deliberação do pleno a inscrição do 103 
Curso de Logística – Controlador de Entrada e Saída de Mercadorias (CBO: 24712) que 104 
acontece nas unidades do Recife, já mencionadas, que tem capacidade de atendimento para 105 
trinta adolescentes e jovens e que tem tempo de duração de vinte e três meses (1.280 106 
horas/aulas). Entre as atividades desenvolvidas, relacionar o conceito de logística nas 107 
diferentes operações de fluxos; relacionar o planejamento de estoque e fluxo da cadeia 108 
produtiva; controlar, classificar e solicitar suprimentos; informar registros de cadastros e 109 
relatórios; identificar fornecedores alternativos; conferir e arquivar documentos; registrar 110 
entradas e saídas de materiais; fornecer informações e orientar clientes sobre produtos e 111 
serviços e, por fim, atualizar informações. A equipe técnica envolvida é formada por interprete 112 
de Libras, instrutor de Engenharia de Produção, instrutora de Nutrição, instrutores de 113 
Comunicação e instrutores de Administração Organizacional. Menores de 18 anos não 114 
frequentaram ambientes inapropriados, insalubres, não desempenharão atividades externas, 115 
periculosas e não farão atividades que envolvam valores, informa a técnica. O quinto curso 116 
apresentado pela técnica é o de Práticas Bancárias (CBO: 24509) que acontece nas unidades 117 
do Recife, já mencionadas, que tem capacidade de atendimento para trinta adolescentes e 118 
jovens e que tem tempo de duração de vinte e três meses (1.280 horas/aulas). As atividades 119 
desenvolvidas são as seguintes: manusear copiadora, arquivar e separar documentos; auxiliar 120 
na recepção de pessoas e materiais; realizar contato com clientes; realizar atendimento ao 121 
público; efetuar redação de ofícios, e-mails e correspondências oficiais; conferir relatórios e 122 
documentos internos do banco e, ainda, divulgar e vender produtos e serviços do banco. Os 123 
menores de 18 anos não frequentaram locais insalubres e não realizarão atividades externa, tais 124 
como envio de malotes de moeda. O parecer técnico indica que “a instituição executa o 125 
Aprendiz Legal coadunando com as demais políticas públicas e programas relacionadas à 126 
integração ao mundo do trabalho, podendo atuar em caráter complementar com os órgãos 127 
públicos e parceria com empresas privadas, nacionais ou internacionais e outras organizações 128 
da sociedade civil, no sentido de promover o acesso ao mundo do trabalho” e acrescenta que 129 
“diante dos pontos exposto, a técnica responsável deu parecer favorável na renovação de 130 
inscrição dos cursos de Auxiliar de Escritório em Geral (CBO 5254); Ocupações 131 
Administrativas (CBO- 27197); Vendedor de Comércio Varejista (CBO – 23824); Curso de 132 
Logística – Controlador de Entrada e Saída de Mercadorias (CBO: 24712); Práticas 133 
Bancárias (CBO- 24509), do CIEE”. O parecer da Comissão Sociopedagógica acompanha o 134 
parecer técnico. O presidente registra que a observação que o CIEE colocou em cada curso diz 135 
respeito a proibição das atividades noturnas e insalubres para adolescentes. Ele lembra que a 136 
Lei permite aprendizes a partir de 14 anos, mas não permite atividades que prejudique o 137 
desenvolvimento. EM REGIME DE VOTAÇÃO, O COLEGIADO APROVA A 138 
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RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA APRENDIZ LEGAL 139 
DO CIEE - Auxiliar de Escritório em Geral (CBO 5254); Ocupações Administrativas 140 
(CBO- 27197); Vendedor de Comércio Varejista (CBO – 23824); Curso de Logística – 141 
Controlador de Entrada e Saída de Mercadorias (CBO: 24712) e Práticas Bancárias 142 
(CBO- 24509). Finalizada a votação, o presidente solicita que a pauta siga com a apresentação 143 
da solicitação do Serviço de Acolhimento Institucional Comunidade Rodolfo Aureliano – 144 
CRAUR. Dito isto, a técnica Aurely esclarece como funciona o CRAUR no que tange o 145 
atendimento a crianças, adolescentes, jovens e adultos, em sua maioria, pessoas com 146 
deficiência, e explica que existe um procedimento no Ministério Público sobre o atendimento 147 
do serviço. Aurely coloca ainda que o COMDICA recebeu o Ofício Nº 021/2021 da Secretaria 148 
da Criança e Juventude do Governo do Estado solicitando o cancelamento de inscrição do 149 
CRAUR no COMDICA, em virtude de ter sido reordenado em 01 de outubro de 2020 para a 150 
modalidade de Residência Inclusiva. EM REGIME DE VOTAÇÃO, O PEDIDO DE 151 
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 152 
INSTITUCIONAL COMUNIDADE RODOLFO AURELIANO (CRAUR) É 153 
APROVADO PELO COLEGIADO. Finalizada a votação, o presidente pede para seguir com 154 
a pauta de demandas da Comissão de Políticas Públicas – GT de Atendimento a Crianças e 155 
Adolescentes em Situação de Rua. A técnica Aurely apresenta o resultado da escuta de crianças 156 
e adolescente em situação de rua sobre a criação do Centro Popinho, cujo objetivo é oferecer 157 
suporte para banho, alimentação, escuta acolhedora, entre outras necessidades básicas, ao 158 
público citado. Aurely explica que o GT tem representações da Gerência da Proteção Social 159 
Especial de Média Complexidade, Centro de Atenção Psicossocial Luiz Cerqueira, SEAS 160 
Criança e Adolescente, Consultório na Rua, Ruas e Praças, Pequeno Nazareno, Movimento de 161 
Meninos e Meninas de Rua, entre outras. O GT realizou seis encontros e duas reuniões 162 
ampliadas, em 2020. Aurely afirma que a escuta foi realizada pelas(os) educadoras(es) que 163 
compõem o SEAS, Programa Atitude e as OSC´s que participam do GT. Ela diz que 164 
colaboraram com a escuta, ao todo, quarenta e oito crianças e adolescentes, que aconteceram 165 
dezoito recusas, que participaram as RPA´s 01, 05 e 06 e, ainda, que o período de escuta foi de 166 
17/11 a 09/12/2021. A técnica explica que foram aplicadas entrevistas semiestruturadas e 167 
roteiros elaborados e que os instrumentais utilizados foram formulário de escuta e diário de 168 
campo para as recusas nas participações. A mesma informa que a RPA 01 apresenta um maior 169 
número de crianças e adolescentes em situação de rua, que o número de adolescentes na rua é 170 
superior a de crianças e que o público masculino está em maior quantidade. A pesquisa aponta 171 
também outros dados importantes como o motivo de ficar na rua, a quantidade de crianças e 172 
adolescentes que não estudam, que estão na mendicância, que utilizam substâncias e, também, 173 
a quantidade de vezes que este público dorme na rua e se alimenta, entre outros, diz Aurely.  174 
Durante a apresentação da técnica, o membro do GT, Itamar, chama atenção para o que as 175 
crianças e adolescentes desejam para o serviço: brincar, banho, comida, dormir. Aurely coloca 176 
ainda uma reflexão com relação aos dados de recursa das crianças e adolescentes em participar 177 
da audição. Ela explica que os dados mostram a presença de um adulto cerceando a fala deste 178 
público infantojuvenil, associação das equipes com o conselho tutelar, efeito do uso de 179 
substâncias, entre outros. O presidente diz que o trabalho foi bem qualificado e representativo e 180 
que é parte de um diagnóstico muito consistente onde a ouvida dos destinatários é fundamental.  181 
Ele coloca que dentro do planejamento do COMDICA é preciso avaliar como será o processo 182 
de revisão, atualização e construção de um novo Plano Municipal de Situação de Rua. Ele 183 
chama atenção para o contexto das piores formas de trabalho infantil, uso de drogas e outros 184 
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tipos de violência sexual. O presidente Eduardo informa ainda que participou de uma reunião 185 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Recife onde foi feito um convite 186 
para entidades que trabalham com adultos em situação de rua se envolver em virtude de se 187 
deparar no dia-a-dia com crianças e adolescentes na rua. A proposta é construir uma inter-188 
relação já que a política para adultos em situação de rua está mais estruturada que a política 189 
para crianças e adolescentes em situação de rua, diz Eduardo. A conselheira Dora coloca que as 190 
violações de direitos destas crianças e adolescentes acarreta outros problemas agregados a ela. 191 
É necessário o conselho fazer uma pesquisa mais qualificada sobre o tema e estruturar uma 192 
forma de discussão com o executivo para garantir no Plano Plurianual (PPA) um aporte 193 
orçamentário e financeiro, diz Dora. É fundamental atenção especial a pauta, afirma a 194 
conselheira. O conselheiro Romero parabeniza o GT pela escuta e pergunta como será utilizado 195 
os dados. Ele diz que o desafio é aproximar o que está posto na legislação, enquanto proteção 196 
integral aos meninos e meninas, dando proximidade ao tempo destas crianças e adolescentes e, 197 
em especial, ao atendimento urgente destas necessidades. Romero afirma que a assistência 198 
social já tem definição do atendimento a população de rua e o COMDICA não está 199 
inaugurando nenhuma política de assistência de atendimento ao público específico, apenas 200 
produzindo conhecimento. A partir desta apresentação, nós somos convocados a pensar na 201 
urgência e onde colocar a prioridade, tentando refletir a partir do que já está pronto na política, 202 
sugere Romero. Ele diz que a realidade das crianças e adolescentes em situação de rua no 203 
Recife não é desconhecida. O desafio de um debate num conselho municipal é fazer com que o 204 
acompanhamento e monitoramento da política seja aproximado da realidade vivenciada por 205 
quem será atendido, afirma o conselheiro. O conselho precisa pensar como se aprofundar nas 206 
questões de orçamento para a criação do Centro Popinho e, de fato, melhorar o atendimento do 207 
público específico, aconselha Romero. O conselheiro lembra que o COMDICA tem uma 208 
representação da Câmara Municipal e que é preciso se antecipar para preparar uma proposta 209 
para incidir dentro do orçamento. A servidora Adriana afirma que observar crianças e 210 
adolescentes nas ruas é assustador e impactante e que é impossível não ser afetada pela 211 
imagem. Ela diz que é servidora pública, que tem a tarefa de cobrar impostos na prefeitura e 212 
que entende como o tributo precisa financiar todo o estado de bem-estar social que a população 213 
sonha. O tributo pode ser uma ferramenta de produção de Justiça, coloca a gestora.  Ela afirma 214 
que hoje faz parte do gabinete da vice-prefeita e que está disponível para o conselho. O 215 
membro do GT, Itamar, afirma que o CIESPI (leia-se Prof. Dra. Irene Rizzini e colaboradores) 216 
realizou uma pesquisa qualitativa, em 2018, financiada pelo CONANDA, para identificar os 217 
serviços em funcionamento em todo o Brasil para o público em situação de rua. Ele coloca que 218 
o COMDICA pode solicitar ao CIESPI os dados da pesquisa qualitativa do Recife. O membro 219 
do GT, Natan, diz que é fundamental que o conselho delibere no próximo planejamento o 220 
aprofundamento de uma pesquisa sobre crianças e adolescentes em situação de rua e que é 221 
preciso dar continuidade a criação do Centro Popinho. O presidente Eduardo afirma que o 222 
debate é rico, que não se encerra agora e que será dado continuidade no GT. Eduardo registra a 223 
importância do GT pensar atrelado as famílias. Eduardo agradece a Itamar pelos 224 
esclarecimentos e acata a sugestão de pedido ao CIESPI dos dados da pesquisa do Recife/PE. 225 
Ele afirma ainda que foi dialogado, antes da pandemia, com o Prof. Humberto Miranda sobre 226 
as iniciativas voltadas ao estabelecimento de parceria entre a UFRPE e a Gerência de Proteção 227 
Social Especial da Média Complexidade da PCR para ações de formação e pesquisa. O mesmo 228 
diz que a luta maior costuma ser a da inclusão no Censo dos dados sobre a população de rua, 229 
com inclusão de crianças e adolescentes. Um outro encaminhamento indicado por Eduardo é 230 
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quanto a apresentação da escuta no Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e 231 
Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Recife 232 
que é um espaço de construção de fluxos e protocolos para evitar a revitimização do público 233 
infantojuvenil. Dito isto, Aurely segue com a leitura da Resolução nº 030/2020 sobre a criação 234 
do GT de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, coloca que a 235 
participação é aberta as(aos) conselheiras(aos) e que as decisões são coletivas. Com relação a 236 
manifestação da servidora Adriana, o presidente registra que este é o espírito de estar 237 
conselheira(o) de Direito e que o COMDICA é o órgão que formula, delibera e  faz o controle 238 
da política municipal de atendimento a criança e ao adolescente em relação a proteção integral. 239 
Ele diz ainda que compreende o trabalho do conselho para além daquilo que é técnico e 240 
político, ou seja, do sentido de uma verdadeira militância. Eduardo encaminha a Resolução 241 
para a renovação dos nomes e republicação no Diário Oficial. Em regime de votação, o 242 
presidente encaminha pedido de dados da pesquisa qualitativa do Recife ao CIESPI; 243 
apresentação da escuta de situação de rua de crianças e adolescentes no Comitê de Gestão 244 
Colegiada e renovação da Resolução do GT de Atendimento a Crianças e Adolescentes 245 
em Situação de Rua para aprovação. Matérias aprovadas pelo colegiado. O presidente 246 
esclarece que a atual gestão colocou a construção dos Centros Pops como proposta de 247 
campanha e que está sendo monitorado. A conselheira Dora sugere a criação de um comitê de 248 
interlocução com o executivo para um olhar diferenciado sobre o tema e construção de uma 249 
proposta. Assumir como tarefa do COMDICA, diz Dora. O presidente afirma que as instâncias 250 
já existem para uma discussão coletiva e que o trabalho continua. É necessário agendar os 251 
diálogos do COMDICA com outros comitês, afirma Eduardo. O presidente sugere ainda o 252 
agendamento de um pleno extraordinário para a deliberação e definição de prioridades no 253 
planejamento do órgão. Ele diz que já solicitou da secretaria executiva um levantamento do 254 
orçamento disponível para as ações e projetos em 2021. Pleno extraordinário aprovado para o 255 
dia 11 de maio do corrente. Segue a pauta com a deliberação sobre o edital de captação de 256 
recursos. A técnica Roberta informa que o edital de captação de recursos é datado de 2018, que 257 
é atemporal e que as instituições em processo de captação podem encaminhar projetos a 258 
qualquer tempo ao COMDICA por um período de dois anos. A técnica explica que o 259 
documento foi encaminhado para deliberação já que o conselho não revoga o referido edital em 260 
virtude da captação de recursos de algumas instituições está em processo de vigência. A 261 
revogação só será realizada no final da execução dos projetos para que não haja perda do 262 
certificado de captação, diz Roberta. A mesma explica ainda que o edital foi encaminhado para 263 
deliberação do colegiado em virtude da atualização de alguns trechos dos Considerandos. A 264 
técnica faz a leitura dos trechos atualizados e encaminha para votação. O presidente Eduardo 265 
afirma que o edital tem como objetivo a captação de recursos por parte das Organizações da 266 
Sociedade Civil registradas no COMDICA e que, do total de recursos captados pela instituição, 267 
vinte e cinco por cento (25%) fica no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para a 268 
realização de ações do COMDICA. A execução dos projetos é monitorada pelo COMDICA e o 269 
início das ações acontece quando a instituição capta vinte por cento (20%) do total aprovado, 270 
diz o mesmo. Eduardo afirma ainda que não há impedimento para instituições com assento no 271 
COMDICA participarem do edital de captação. Em regime de votação, o presidente 272 
pergunta ao colegiado sobre a aprovação do Edital de Captação de Recursos. Aprovado 273 
por unanimidade. O edital segue para publicação no Diário Oficial. Segue a pauta com a 274 
deliberação sobre o edital de avaliadores externos. O presidente esclarece que para se ter uma 275 
avaliação isenta de projetos, o COMDICA seleciona avaliadores externos que atribui notas de 276 
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acordo com critérios que o conselho especifica. O mesmo diz que só a partir daí segue para 277 
deliberação e aprovação do colegiado. A técnica Aurely diz que após a regulamentação do 278 
MROSC, todos os projetos exigem análises externas e a formação de uma comissão interna. A 279 
técnica explica que o edital de avaliadores sofreu algumas mudanças, que foi encaminhado 280 
previamente para leitura do colegiado, por e-mail, e que segue para deliberação do pleno no dia 281 
de hoje. Ela fala que entre as alterações realizadas estão a inclusão do Termo de Colaboração e 282 
ajustes nos termos referentes a titulação. Um outro aspecto é que o profissional vai fazer a 283 
inscrição a partir da sua formação técnica nos campos pedagógico ou orçamentário, pondera a 284 
técnica. A mesma acrescenta ainda que o valor de cada avaliação não foi alterado (R$180,00 285 
por projeto). Aurely coloca também que espera que com o novo edital de avaliadores externos 286 
e, a partir das novas experiências do COMDICA, mais profissionais possa aderir ao edital, que 287 
o documento seja divulgado nas universidades e entre outros espaços e que, enfim, o 288 
COMDICA possa dispor de um banco de avaliadores.  A cada momento vai chegando novos 289 
editais e é, por isso, da necessidade de ter avaliadores externos, diz a mesma. Finalizada a 290 
apresentação, a técnica encaminha para a votação. Em regime de votação, o presidente 291 
pergunta ao colegiado sobre a aprovação do Edital de Avaliadores Externos. Aprovado 292 
por unanimidade. O edital segue para publicação no Diário Oficial. Segue a pauta para a 293 
deliberação da assessoria da Interkonexus para o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de 294 
Cuidados e Proteção Social das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência 295 
(Lei Nº 13.431/2017). O presidente Eduardo informa que a empresa já esteve no 296 
assessoramento do comitê com a formatação de um diagnóstico sobre os gargalos no 297 
atendimento de crianças e adolescentes e que o conselho já previa, desde o ano passado, a 298 
continuação do trabalho em mais duas fases para a construção dos fluxo e protocolos de 299 
atendimento. Dito isto, o presidente coloca que a Childhood Brasil, instituição que os 300 
consultores da Interkonexus têm vínculos, sabendo do trabalho realizado no Recife, sinalizou 301 
que poderia contribuir apoiando financeiramente a consultoria. Eduardo explica que então foi 302 
feito um novo projeto para as fases dois e três: construção dos fluxos e protocolos. Assim, o 303 
COMDICA ficaria, para este ano, com a fase que é de formação para a disseminação dos 304 
fluxos e protocolos, diz Eduardo. O mesmo coloca que o projeto é grande, ficando para 2022 305 
outras fases. O presidente encaminha para a votação a fase três que compete ao COMDICA – 306 
Capacitação da Rede de Proteção e Desenho de Modelo de Gestão 2021. Entre as atividades 307 
que serão desenvolvidas estão a capacitação de multiplicadores, presencial ou online, a 308 
depender das condições sanitárias da Covid-19; mapeamento de experiência de gestão de rede 309 
integrada; desenho de um modelo de gestão para o comitê apoiar a implementação do fluxo e 310 
protocolo de atendimento integrado, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido; 311 
assessoramento e planejamento de evento a ser realizado, entre outros, diz Eduardo. O mesmo 312 
acrescenta que a consultoria demanda dois consultores, 59h de trabalho e total de R$16.645,20. 313 
Eduardo lembra ainda que o Ministério Público está acompanhado cada passo do comitê e que 314 
tudo é registrado em ata e as reuniões gravadas. O presidente afirma também que o COMDICA 315 
tem uma oportunidade ímpar de se tornar referência no país com o trabalho desenvolvido no 316 
comitê. Em regime de votação, o presidente pergunta ao colegiado se aprova a fase 3 da 317 
consultoria da Interkonexus no valor total de R$16.645,20. Aprovado por unanimidade. 318 
O presidente agradece a votação e informa que na próxima sexta-feira, 30, será realizada a 319 
reunião do comitê com uma retrospectiva do trabalho desenvolvido e convida todo colegiado a 320 
participar. A conselheira Hemi chama a atenção para a necessidade de construção do edital de 321 
cofinanciamento de projetos sociais. Ela lembra que as instituições estão em situação delicada 322 
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por conta da pandemia e que as crianças e adolescentes estão descobertas em virtude do 323 
fechamento das escolas. A executiva Simone esclarece que os dois editais aprovados foram 324 
trabalhados no ano passado e que não houve tempo hábil para aprovação dos mesmos em 325 
virtude da formação do colegiado. Simone diz que um dos pontos de pauta para o pleno 326 
extraordinário de planejamento, dia 11 de maio, é o edital do FMCA. Ela afirma também que a 327 
equipe técnica está debruçada em torno do edital do FMCA e que o documento deve passar 328 
ainda pelas comissões. A executiva registra que as duas últimas instituições com pendências na 329 
devolução de recursos ao FMCA já fizeram os depósitos e que, portanto, estão com as 330 
prestações de cotas aprovadas. A conselheira Lourdinha reitera a fala da conselheira Hemi e 331 
diz que o Fórum DCA encaminhou correspondência para a presidência do COMDICA sobre o 332 
assunto. Ela diz da importância de dar prioridade à questão em virtude da fragilidade das 333 
organizações. É preciso colocar em pauta de forma emergencial, diz Lourdinha. O conselheiro 334 
Romero fala da necessidade do edital de fomento e da responsabilidade do conselho. Ele 335 
coloca a importância de pensar os valores dos projetos e fazer uma avaliação de impacto a 336 
partir dos recursos investidos. O mesmo diz que os valores não correspondem a uma realidade 337 
e que, muitas vezes, dificultam o impacto. Ele recomenda que o edital de fomento ganhe 338 
prioridade nas próximas assembleias. A conselheira Kátia coloca a emergência da fome de 339 
crianças e adolescentes e suas famílias como pauta. Ela diz acreditar no potencial da equipe 340 
técnica e da coordenação no sentido de tratar o assunto de forma da emergencial. O presidente 341 
diz que a coordenação já está atenta a questão e que marcou para o dia 11 de maio o pleno 342 
extraordinário que vai tratar do planejamento do COMDICA. Ele acrescenta que o próximo 343 
pleno ordinário deve tratar a questão no dia 25 de maio, a partir da discussão nas comissões. 344 
Aurely sugere a construção de uma comissão temática temporária, a partir das comissões de 345 
Políticas Públicas, Jurídica e Sociopedagógica, para a construção do edital de fomento. O 346 
presidente registra que a coordenação geral tem dado, desde a nova recomposição do 347 
colegiado, celeridade aos processos e pautas do conselho e que é necessário pensar dentro de 348 
cada comissão a coordenação para dialogar com a coordenação geral. Informes Gerais – 349 
Simone informa da notificação de audiência do Ministério Público (Procedimento 350 
Administrativo nº 01776000215/2020) para prestar esclarecimentos, em audiência virtual, dia 351 
03 de maio do corrente, às 14h, para tratar as estratégias traçadas para o atendimento e combate 352 
à fome de crianças e adolescentes em situação de rua; Simone informa da Carta do Fórum 353 
DCA à presidência solicitando a inclusão em pauta do pleno a formatação do edital de fomento 354 
as OSC´s;  Eduardo registra o nome da servidora Adriana Luiza Silva Cavalcante como a nova 355 
gestora da parceria dos projetos cofinanciados pelo FMCA; Eduardo informa que, dia 28 de 356 
abril, acontece as oficinas pedagógica e financeira do projeto da Fundação Fé e Alegria e, dia 357 
29, as oficinas do projeto do Educandário Nossa Senhora do Rosário; Simone registra a 358 
necessidade de participação da gestora da parceria nas oficinas das duas instituições citadas; 359 
Eduardo informa a atualização do Plano Municipal de Assistência Social do Recife e Simone 360 
coloca o pedido do gestor Edson Lima para agendamento da apresentação do plano em pleno 361 
do COMDICA. A apresentação fica agendada para pleno extraordinário, dia 01 de junho. A 362 
conselheira Kátia registra que o Cendhec desenvolve projeto com o Fundo Malala para o 363 
enfrentamento das desigualdades de gênero de meninas nas escolas e tem como base articular o 364 
executivo, legislativo, Rede de Proteção e Sistema de Garantia de Direitos. O COMDICA fica 365 
convidado para uma reunião no próximo dia 04 sobre o projeto. O conselheiro Romero informa 366 
que o CEDCA realiza assembleia anual, dias 04 e 05, de avaliação das metas do plano decenal 367 
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socioeducativo. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o presidente agradece a 368 
participação de todas e de todos e encerra a reunião às 12h25.  369 
 370 
Recife, 27 de abril de 2021 371 
 372 
________________________________ 373 
Eduardo Paysan Gomes 374 
Presidente 375 
 376 
________________________________ 377 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 378 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  379 
 380 
___________________________ 381 
Maria de Lourdes de Sousa  382 
(Conselheira / Casa Menina Mulher);  383 
 384 
__________________________ 385 
Catarina de Santana Silva  386 
(Conselheira / Fundação Fé e Alegria); 387 
 388 
__________________________  389 
Fabíola Maria Santiago de Farias  390 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município);  391 
 392 
________________________________ 393 
Paulo Germano de Frias 394 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  395 
 396 
________________________________ 397 
Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas 398 
(Conselheira / Secretaria de Saúde)  399 
 400 
____________________________ 401 
Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 402 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 403 
 404 
_____________________________ 405 
Kátia Simone Alves Pintor  406 
(Conselheira / Cendhec) 407 
  408 
___________________________ 409 
Maria de Fátima Lira Menezes  410 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas  411 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB);  412 
 413 
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____________________________ 414 
Genésia Cristina Oliveira dos Santos  415 
(Conselheira / Associação de Pais, Amigos e Pessoas  416 
com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade – APABB);  417 
 418 
__________________________ 419 
Eliane França da Silva  420 
(Conselheira / Gabinete de Assessoria Jurídica  421 
às Organizações Populares – Gajop);  422 
 423 
__________________________ 424 
Romero José da Silva  425 
(Conselheiro / Gabinete de Assessoria Jurídica  426 
às Organizações Populares – Gajop);  427 
 428 
_____________________________ 429 
Marília Duse de Albuquerque Lima Alves  430 
(Conselheira / Secretaria de Turismo e Lazer);  431 
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