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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO ORDINÁRIO DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 3 
 4 
No vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h20, é 5 
declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do Conselho Municipal de 6 
Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - COMDICA, de 7 
forma híbrida, respeitando o distanciamento social provocado pela pandemia do 8 
Coronavírus/Covid-19, presidido por Romero José da Silva, que coloca para deliberação os 9 
seguintes itens da pauta: DEMANDAS DA COMISSÃO SOCIOPEDAGÓGICA 10 
(INSCRIÇÃO DE PROGRAMA REDE CIDADÃ); DEMANDAS DA COMISSÃO DE 11 
SELEÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E GESTORA DA PARCERIA 12 
(RENOVAÇÃO DE CHANCELAS DE PROJETOS HABILITADOS NA RESOLUÇÃO 13 
COMDICA N° 067/2021 – EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 14 
FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA, ASSOCIAÇÃO JÚNIOR ACHIEVEMENTE – JAPE, 15 
ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DO BEM, APAF – ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE 16 
APOIO AOS DOENTES DO FÍGADO); APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS 17 
AVALIAÇÃO EXTERNA DOS PROJETOS REQUERENTES A CHANCELA DE 18 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CCR (VISÃO MUNDIAL, ASSOCIAÇÃO CAMINHO 19 
DO BEM, IMIP, EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, IFOMUC, 20 
GAC), REQUERIMENTO DE ADITIVO DO INSTITUTO SOLIDARE AO TERMO DE 21 
COLABORAÇÃO (Nº 028/2021); DEMANDAS DA COMISSÃO DE POLÍTICAS 22 
PÚBLICAS (INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO FINAL DA POLÍTICA DE 23 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM 24 
DESENVOLVIMENTO PELA CONSULTORIA CDC – CENTRO DE 25 
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA, DÉFICIT DAS VAGAS NAS ESCOLAS 26 
MUNICIPAIS – RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, POLÍTICA DE 27 
ACOLHIMENTO FAMILIAR (PLANEJAR ESTRATÉGIAS, RESOLUÇÃO, 28 
FORMAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES); COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO 29 
COLEGIADA DA REDE DE CUIDADE O PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 30 
ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA; FORMAÇÃO 31 
DA COMISSÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; INFORMES GERAIS 32 
(DEVOLUTIVA DA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ANA RITA SUASSUNA). 33 
Participam do pleno na condição de conselheiras(os): Romero José da Silva (Gabinete de 34 
Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP); Maria das Dores  de Oliveira 35 
Montenegro (Gabinete do Prefeito); Maria de Lourdes de Sousa (Casa Menina Mulher); 36 
Maria do Socorro da Conceição Moura Pessoa (Secretaria de Finanças); Luiz André Paulino 37 
da Silva (Procuradoria Geral do Município); Ana Cristina Cavalcanti Avellar (Secretaria de 38 
Educação); Catarina de Santana Silva  (Fundação Fé e Alegria); Juliana Accioly Martins 39 
Nascimento  (Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social-CENDHEC); Armindo 40 
Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Genésia Cristina Oliveira dos Santos 41 
(Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e 42 
Comunidade – APABB); demais membros da sociedade civil e, ainda, os(as) técnicos(as) do 43 
COMDICA, Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva e 44 
Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Thayná Lira e Simone Maria (Financeiro); Gilmar 45 
Raimundo da Silva (Comunicação), por fim, a secretária executiva Simone Melo. O presidente 46 
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Romero inicia o pleno agradecendo a presença de todas(os) e informa a ordem do dia. Na 47 
oportunidade, o presidente sinaliza para a importância da realização da 11ª Conferência 48 
Municipal da Criança e do Adolescente da Cidade do Recife e 9ª Conferência Lúdica da 49 
Criança e do Adolescente entre os dias 09 e 11 de novembro do corrente ano. Ele coloca que o 50 
momento da conferência foi um muito significativo para mostrar a capacidade de articulação e 51 
do pensar a Política da Criança e do Adolescente. O mesmo destaca que foi uma belíssima 52 
conferência, seja pelo número de participantes ou pelo processo de organização. O regime 53 
democrático de direito nos permite a ousadia de participar e construir a Política, disse o 54 
presidente. Romero destaca ainda o trabalho desenvolvido pela equipe técnica. A conselheira 55 
Dora Montenegro reforça que ficou encantada com as conferências e, principalmente, com o 56 
protagonismo das crianças e adolescentes. Tudo muito inovador, coloca ela. A conselheira 57 
Juliana parabeniza toda a equipe pela organização e reforça a necessidade de retomada do 58 
Fórum Social da Criança e do Adolescente - Foscar. Que próximo ano o Foscar seja retomado 59 
de forma mais consistente e permanente, diz Juliana. O presidente afirma que é preciso encarar 60 
a participação de adolescentes no fórum não só na disponibilidade de espaço e, sim, com um 61 
tom de institucionalidade e dentro de um processo construído com metodologia própria. A 62 
secretaria executiva Simone afirma que no pleno ordinário de dezembro o colegiado deve 63 
deliberar sobre o edital do Foscar que já foi construído pelas técnicas. Dito isto, o presidente 64 
apresenta as novas técnicas fruto do último concurso realizado pela Prefeitura do Recife. Ele 65 
registra que a medida que os contratos estão vencendo, os(as) concursados(as) estão sendo 66 
chamados(as) pela secretaria. Após as apresentações, o presidente Romero solicita que o pleno 67 
siga com as demandas da Comissão Sociopedagógica. A técnica Ieda apresenta a solicitação de 68 
inscrição do programa/projeto Equip-Youth Brasil, da organização Rede Cidadã. O parecer 69 
técnico informa que a proposta da OSC está consonante com a Resolução N° 001/2016 e que, 70 
diante do exposto, a técnica registra parecer favorável ao projeto. A Comissão 71 
Sociopedagógica recomenda aprovação. Em regime de votação, o colegiado aprova a 72 
inscrição do programa/projeto Equip-Youth Brasil, executado pela instituição REDE 73 
CIDADÃ – CNPJ: 05.461.315/0019-89. Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita a 74 
apresentação da demanda da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação. A técnica 75 
Aurely apresenta a solicitação de renovação de chancelas dos projetos habilitados na 76 
Resolução N° 067/2021. Ela informa que o edital prevê a renovação de chancelas por mais 01 77 
(um) ano. As instituições que solicitaram renovação, por ofício, são as seguintes:  Educandário 78 
Nossa Senhora do Rosário – Projeto Ser Criança – período de validade da segunda chancela é de 79 
29/11/2022 a 31/12/2023; Educandário Nossa Senhora do Rosário – Projeto Cuidar: por uma infância 80 
sem violência (vigência até 09/08/2023) – chancela não poderá ser renovada, conforme previsto em 81 
edital, item 5.10, que diz “será aceita a apresentação de, no máximo, 03 (três) projetos por entidade, 82 
desde que com objetivos diferentes, vinculados a um mesmo CCR, podendo, inclusive, haver execução 83 
continuada destes projetos, até que seja exaurido o valor total do CCR, desde que não esteja em 84 
execução o mesmo projeto ou outro projeto de igual objeto pela mesma entidade”; Fundação Fé e 85 
Alegria – Projeto Catavento - período de validade da segunda chancela é de 29/11/2022 a 31/12/2023; 86 
 Associação Júnior Achievement – Projeto Empreendedorismo Cidadão - período de validade da 87 
segunda chancela é de 29/11/2022 a 31/12/2023;  Associação Caminho do Bem – Projeto Música do 88 
Bem - período de validade da segunda chancela é de 29/11/2022 a 31/12/2023;  Associação 89 
Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado – Projeto Renascendo com Direitos - período de 90 
validade da segunda chancela é de 29/11/2022 a 31/12/2023. A secretaria executiva Simone esclarece 91 
que as empresas preferem doar até o último dia útil de dezembro e que, por isso, o prazo dos projetos 92 
foi estendido até 31/12/2023. Em regime de votação, o colegiado aprova a renovação de 93 
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chancela, de 29/11/2022 a 31/12/2023, dos projetos Ser Criança (Educandário Nossa Senhora 94 
do Rosário), Catavento (Fundação Fé e Alegria), Empreendedorismo Cidadão (Associação Júnior 95 
Achievement), Música do Bem (Associação Caminho do Bem), Renascendo com Direitos 96 
(Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado). Após a votação, a representante do 97 
Educandário Nossa Senhora do Rosário, Madalena, sugere mais clareza ao edital no que tange o item 98 
5.10. A secretaria executiva Simone concorda que é preciso que o conselho sente para revisar o edital 99 
de captação de recursos. O presidente afirma que se o edital é omisso ao processo e aponta, dando 100 
previsibilidade, que seja dado início a execução com 20% de captação e não faz ou estabelece regras 101 
para o processo que continua, cabe ao pleno do COMDICA julgar o pleito. A técnica Aurely 102 
apresenta os resultados, após avaliação externa, dos projetos requerentes a Chancela de Captação de 103 
Recursos (CCR). As organizações são as seguintes: Associação Caminho do Bem – Projeto Sonhe 104 
Grande – Nota final 7,95; Educandário Nossa Senhora do Rosário – Projeto Crianças da Várzea – Nota 105 
Final 9,05; Grupo de Ajuda a Criança Carente com Câncer – Projeto Infância Vida/Viva Infância – 106 
Nota Final 9,05; IMIP – Projeto Alimentando Direitos: o olhar sobre a insegurança das crianças e 107 
famílias atendidas na Unidade Neonatal do IMIP – Nota Final 9,5; Instituto de Fomento e Apoio a 108 
Música Católica (Infomuc) – Projeto Catando a Paz – Nota Final 7,85; Visão Mundial – Projeto Futebol 109 
Delas – Nota Final 9,35; Visão Mundial – Projeto Eu Sinto na Pele – Nota Final 9,2. A técnica Aurely 110 
acrescenta que não houve despacho da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos 111 
projetos avaliados externamente no período de 08/11/2022 a 21/11/2022 e que todas as 112 
organizações serão notificadas sobre o resultado final do processo. Em regime de votação, o 113 
colegiado aprova o resultado final da avaliação externa dos projetos Sonhe Grande 114 
(Associação Caminho do Bem), Crianças da Várzea 2ª edição (Educandário Nossa Senhora do 115 
Rosário); Infância Vida/Viva Infância (Grupo de Ajuda a Criança Carente com Câncer); 116 
Alimentando Direitos: o olhar sobre a insegurança das crianças e famílias (IMIP); Catando a Paz 117 
(Instituto de Fomento e Apoio a Música Católica -Infomuc); Futebol Delas e Eu Sinto na Pele 118 
(Visão Mundial) para emissão de Chancela de Captação de Recursos (CCR). Após a votação, a 119 
técnica Aurely apresenta o requerimento de aditivo do Instituto Solidare ao Termo de Colaboração nº 120 
028/2021, Projeto Meu Plano para o Amanhã. A execução do projeto está finalizando em 121 
dezembro/2022 e, como é de conhecimento público, a entidade, localizada no bairro de Coqueiral, 122 
passou por situações atípicas em virtude das enchentes que atingiram o Estado de Pernambuco em 123 
maio/2022. Dito isto, a técnica faz a leitura do ofício encaminhado ao presidente com cópia para a 124 
gestora da parceria. Após a leitura do ofício, a gestora da parceria Socorro faz uma defesa da instituição 125 
pontuando a importância do projeto e apontando as dificuldades enfrentadas na ocasião do alagamento. 126 
Em regime de votação, o colegiado aprova o requerimento de aditamento do prazo de 127 
execução do Projeto Meu Plano para o Amanhã (Instituto Solidare), de 11/12/2022 a 128 
30/04/2023, conforme Plano de Trabalho. Realizada a votação, o presidente solicita que seja 129 
apresentada as demandas da Comissão de Políticas Públicas. A técnica Aurely informa sobre o 130 
relatório final da Política de Direitos Humanos de Crianças e Adolescente construído pelo 131 
Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC). A mesma comunica que a comissão tem 132 
acompanhado o processo e que o projeto sofreu alterações devido a problemas apresentados 133 
durante a escuta (Grupo Focal). A técnica acrescenta que a parte do relatório que cabe a 134 
consultora Lídia Lira foi finalizado e encaminhado para o CDC e que o centro está fazendo 135 
uma avaliação para a inclusão de dados e envio da versão final para o COMDICA. Após o 136 
recebimento da minuta final, Aurely informa que o documento deve ser remetido para 137 
apreciação da comissão. A técnica diz ainda que, como o relatório está em formato de minuta, 138 
as deliberações das conferências Lúdica e Magna podem ser acrescidas ao relatório. Dito isto, o 139 
presidente informa que recebeu do conselho tutelar um relatório sobre o déficit de vagas nas 140 
escolas da rede municipal de ensino do Recife, lembra que o tema está sendo discutido no 141 
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conselho deste outubro do ano passado, que não houve resolutividade alguma e que é preciso 142 
retomar as discussões. Ele diz também que os dados apresentados pelo conselho tutelar se 143 
intensificam quando pensado o universo da garantia de direitos à Educação. No que tange a 144 
localidade, Romero acrescenta que os dados correspondem a 7.696 casos. Dois bairros do 145 
Recife são destaques: Várzea (199 casos) e Ibura (171 casos). Romero continua a apresentação 146 
dos dados se mostrando muito preocupado com a questão. O presidente solicita que os 147 
documentos apresentados sejam encaminhados para uma análise detalhada da Comissão de 148 
Políticas Públicas. A secretária executiva Simone afirma que o documento já foi encaminhado 149 
para todo colegiado. A conselheira Ana Cristina, representante da Secretaria de Educação, 150 
afirma que o desafio é imenso e que alguns reuniões com gestores foram realizadas para que 151 
seja resolvido o problema. A conselheira Juliana sugere uma ação mais efetiva do conselho. 152 
Juliana demanda que seja solicitado uma audiência na Promotoria da Infância para diálogo 153 
sobre o procedimento que está no Ministério Público sobre a questão. Ela sugere que na 154 
reunião é preciso buscar identificar as medidas, inclusive judiciais, que podem ser adotadas 155 
para resolver o assunto. O presidente lembra que a coordenação do COMDICA apontou a 156 
necessidade de um diálogo direto com o secretário Fred Amancio. A secretária executiva 157 
Simone afirma que já foram encaminhados três ofícios solicitando a reunião com o secretário 158 
Fred Amancio e que o conselho aguarda uma posição da Secretaria de Educação. O presidente 159 
acrescenta que o governo atual do PSB é uma continuidade dos dois anteriores e reconhece que 160 
os problemas de falta de vagas nas escolas também são frutos do impacto da pandemia que 161 
deixou famílias descapitalizadas. Romero diz que é preciso colocar um tom de gravidade ao 162 
assunto por conta da urgência. O mesmo concorda com a recomendação da conselheira Juliana 163 
de solicitação de uma audiência à Promotoria da Infância e acrescenta que, no documento que 164 
será encaminhado, o conselho deve propor a participação do secretário Fred Amancio e do 165 
conselho tutelar. Juliana afirma que a Prefeitura do Recife, sendo convocada, deverá entregar 166 
os dados que o COMDICA solicita desde o ano passado. Em regime de votação, o presidente 167 
submete o encaminhamento ao colegiado que aprova a solicitação de audiência com o 168 
Ministério Público sobre o déficit de vagas na rede pública municipal de ensino com 169 
proposta de participação do secretário Fred Amancio e conselho tutelar. A secretária 170 
executiva Simone lembra a audiência marcada para o dia 07 de dezembro do corrente ano com 171 
o MP. A sugestão é que no dia 07/12 a pauta do déficit de vagas possa ser apresentada em 172 
virtude do cenário de emergência. O presidente segue com a apresentação das demandas da 173 
Comissão de Políticas Públicas. Romero afirma que a Prefeitura do Recife iniciou a 174 
modalidade de acolhimento levando em consideração ao que aponta o Artigo 34, do Estatuto 175 
da Criança e do Adolescente. Ele coloca que, diante disso, não faz sentido o conselho continuar 176 
na lógica do acolhimento institucional. Assim sendo, Romero considera que falta ao 177 
COMDICA entender melhor a Política de Acolhimento Familiar, planejar estratégias e propor 178 
formação aberta para conhecimento geral da modalidade para que, nos próximos editais do 179 
FMCA, o acolhimento familiar seja uma opção de financiamento. Ele recomenda que na 180 
comissão seja pensado um esboço de Resolução de Política de Acolhimento Familiar. O 181 
presidente lembra da recomendação do MP para o COMDICA de priorizar no orçamento o 182 
acolhimento institucional. A técnica Aurely diz que relatou na reunião da comissão, dia 17, que 183 
foi solicitado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e 184 
Políticas sobre Drogas, com prazo de quinze dias, a inscrição do Programa de Acolhimento 185 
Familiar. Ela afirma que a mesma solicitação foi feito ao Programa Mais Vida. Com relação ao 186 
Família Acolhedora, Aurely relata que foi solicitado também à secretaria uma análise 187 
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qualitativa e quantitativa já que o programa foi lançado em setembro/2022. A conselheira 188 
Lourdinha diz que é preciso sair também com a proposta de Resolução para a modalidade do 189 
Eixo de Aprendizagem. Dito isto, o presidente solicita que seja apresentada as demandas do 190 
Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes 191 
Vítimas ou Testemunhas de violência. A técnica Roberta afirma que a coordenação executiva 192 
do comitê e os consultores realizaram uma reunião virtual para deliberação do Fluxo do 193 
Sistema de Justiça e Segurança Pública e que no dia 12/12, às 14h, haverá outra reunião com a 194 
mesma pauta. Roberta afirma que ficou acordado que a representante do TJ na coordenação 195 
executiva, Tananny, deverá articular com a juíza Hélia para que seja encaminhada uma 196 
Comunicação Interna (CI) convidando magistrados e promotores para o encontro de pactuação 197 
do referido fluxo para o dia 15/12, no auditório do Tribunal de Justiça. Fechando a pactuação 198 
do fluxo, diz Roberta, os consultores devem entregar um documento com o cronograma das 199 
próximas atividades para a finalização dos trabalhos. A conselheira Juliana diz das dificuldades 200 
encontradas de articulação com promotores da Central de Inquéritos para encaminhamento do 201 
Fluxo do Sistema de Justiça e Segurança Pública. Ela diz que entende que há mudanças 202 
legislativas essenciais que devem impactar diretamente com o Fluxo do Sistema de Justiça e 203 
Segurança que foram trazidas pela Lei Henry Borel. Há uma necessidade urgente de discutir e 204 
pactuar alguns encaminhamentos, diz a conselheira. Juliana contextualiza informando que a 205 
ideia de fazer um seminário presencial no ambiente do Tribunal de Justiça, dia 15/12, às 14h, 206 
conforme pontuado por Roberta, é para a adesão dos atores do Sistema de Justiça e Segurança 207 
já que eles tem dificuldades de participar em ambientes de discussão de formulação de 208 
Políticas Públicas. Dito isto, o presidente Romero solicita que seja dado encaminhamento ao 209 
próximo item da pauta que é a formação da Comissão Especial para o Processo de Escolha dos 210 
Conselhos Tutelares. Após esclarecimentos, a Comissão Especial para o Processo de 211 
Escolha dos Conselhos Tutelares segue assim formada: Auxiliadora Maria Pires Siqueira 212 
da Cunha, Ana Cristina Cavalcanti Avellar, Wellington Bezerra Pastor (representantes 213 
governamentais) e Juliana Accioly Martins Nascimento, Maria de Lourdes de Sousa, 214 
Romero José da Silva (representantes não governamentais). Finalizada a deliberação, a 215 
secretária executiva Simone solicita atualização dos componentes das comissões para envio ao 216 
MP. Informes Gerais – O presidente Romero informa sobre a reunião com a secretária Ana 217 
Rita Suassuna, dia 07/11, com o objetivo de pensar na proximidade das relações e ações do 218 
COMDICA. Romero afirma que entre os itens da pauta foram discutidas as questões dos contratos da 219 
equipe técnica que estão vencendo, o lançamento do Programa de Acolhimento Familiar que o conselho 220 
não foi chamado à participar, o déficit de vagas na rede de ensino e, por fim, o orçamento do processo 221 
de escolha dos conselhos tutelares. Sobre o último item, ele coloca que a secretária disse ter solicitado 222 
uma suplementação para garantir a eleição. No geral, o encontro foi positivo, coloca Romero. A 223 
conselheira Lourdinha afirma que a secretaria Ana Rita comunica que, provavelmente, uma empresa 224 
ficará na execução de todo o processo de escolha com a coordenação do COMDICA. A secretária 225 
executiva Simone lembra que no início do ano tem eleição da sociedade civil e pede para que as OSCs 226 
se articulem já que é preciso tomar alguns providencias. Os próximos plenos acontecem nos dias 13/12 227 
e 20/12 do corrente ano. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o presidente 228 
agradece a participação de todas e todos e encerra a reunião às 11h35.  229 
 230 
Recife, 29 de novembro de 2022 231 
 232 
 233 
 234 
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