
                                                                                                      
                Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA 
                        SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLITICAS SOBRE DOGRAS E DIREITOS HUMANOS 

 

 

COMISSÃO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 

3ª Reunião (online) – 16/06/2020 das 10:30 às 11:45 

                                                                       (11ª reunião do PMPI) 

PAUTA: 

 

1. Discussões das análises dos textos em arquivo consolidado PMPI; 

2. Apresentação de tabela com (ações/metas) exemplificando ações intersetoriais; 

3. INFORMES GERAIS 

 

1. Participantes desta reunião: 

Ana Maria de Farias Lira (Vice-presidente do COMDICA), Armindo Nascimento Pessoa (Presidente do 

COMDICA), Andréa Castro (Secretaria de Educação), Andréa Coimbra (Procuradoria do Munícipio) Paulo Frias 

(Secretaria de Saúde), Mirza Neuman (SEPLAG), Eduardo Paysan (GCA/SDSJPDDH), Rogério Morais (SEPLAG), 

Germana Suassuna (SESAU), Paulo Henrique Chagas (Vigilância Sociassistencial/SDSJPDDH), Karen Souza 

(SEPLAG), Maria Ângela Oliveira Souza (SDSJPDDH), Solidade de Menezes (REPI/PE). 

Equipe Técnica COMDICA: Aurely Macedo, Roberta Sartori, Angélica Araújo e Simone Melo – Secretária 

Executiva do COMDICA  

Observações: Eduardo Paysan, informa ao grupo, que Rosângela Fontes (SDSJPDDH) estava preparada para 

a reunião inicialmente, mas, precisou desconectar da sala por razões pessoais e urgentes e que para apoio 

nas discussões, Rosângela designou a participação de Paulo Henrique da Vigilância Socioassistencial 

(SDSJPDDH); Rogério Morais (Sec. Exec. Primeira Infância), informou às 11:30 necessidade de desconectar 

da sala para participar de outra reunião. 

Integrantes da Comissão de Elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância 

Resolução COMDICA nº 009/2020:   

(Representantes Governamental do COMDICA) 
- Ana Maria de Farias Lira (Sec. Desenv. Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 
- Andréa Maria Guerra Coimbra (Procuradoria Geral do Município) 
- Andréa Ricardo Castro (Secretaria de Educação) 
- Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito) 
- Germana Bezerra Suassuna (Secretaria de Saúde) 
- Paulo Germano Frias (Secretaria de Saúde) 
 
(Representantes Não-Governamental do COMDICA) 
- Natuch Pinto Lira (Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC)   
- Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa (Conselho Regional de Serviço Social - 4ª Região - CRESS) 
 
(Representante Secretaria Executiva para Primeira Infância) 
- Rogério de Melo Morais - matrícula nº 97.003-9  
 
(Representante da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG) 
- Mirza Neuman - matrícula nº 111.037-3 
 
(Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos) 
- Eduardo Paysan Gomes - matrícula nº 110.933-2 
- Rosangela Aires Fontes - matrícula nº 97.315-2 
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(Representantes da Rede Estadual da Primeira Infância) 
- Maria da Solidade de Menezes Cordeiro - CPF: 224.872.804-25 
- Ligia Cabral Barbosa - CPF: 134.609.604-00 
 
(Representantes dos Conselhos Tutelares do Recife) 
- Lucas Peixoto da Silva - matrícula nº 104.763-9 
- Thiago Lima de Carvalho - matrícula nº 111.960-5 

 

Apresentações 

 

Esta, foi a terceira reunião da comissão de elaboração do PMPI do Recife na modalidade online, iniciou às 

10:30, pela plataforma Meet, com abertura de sala virtual por Angélica Araújo (assessora de 

comunicação/COMDICA). Abertura da reunião realizada pela vice-presidente do COMDICA com boas-vindas 

e breve explanação sobre a agenda do dia da comissão, discutir sobre os textos da estrutura geral do PMPI 

que estão até o presente momento consolidados e, repassa a palavra e, coordenação da reunião para 

Rogério Morais Secretário Executivo pela Primeira Infância, este, realiza a apresentação dos pontos de pauta.  

1.ITEM DE PAUTA - Discussões das análises dos textos em arquivo consolidado PMPI; 

O secretário executivo, cumprimenta os participantes, em termos gerais, Rogério, faz uma memória, das 

duas últimas reuniões virtuais da comissão primeira infância e declara que o objetivo da reunião é que todos 

estejam atualizados, frisa neste sentido, os nomes de Solidade e Paulo Henrique, quanto aos trabalhos do 

PMPI, mesmo com o período de distanciamento social, considerando as adaptações necessárias. Por fim, 

considera que é importante todos estarem na mesma página. Na sequência, fica definido que Karen fará as 

projeções das últimas apresentação e Rogério apresentará o que foi realizado na agenda do PMPI. Os 

registros destes caminhos percorridos estão presentes nas atas já encaminhadas, datadas de 02 e 09 de 

junho do ano corrente. 

 

Ao mencionar o ponto estrutural, Rogério é questionado por Solidade, se já foi realizada a construção do 

texto de Intersetorialidade no PMPI. Em resposta, Rogério fala que já está sendo realizada a construção 

textual dos tópicos – Princípios, Conceitos e Diretrizes, que a comissão PMPI foi apoiada neste capítulo por 

Iêda Castro (ver atas anteriores), conclui, que poderá caber sim, um aprofundamento na parte da 

Intersetorialidade. Dito isto, Solidade, se prontifica para construir o texto sobre a Intersetorialidade e expõe 

suas experiências anteriores aprovadas por Vital Didonet - assessor para Assuntos Legislativos da Rede 

Nacional Primeira Infância (RNPI). Rogério, sugere que ela faça uma leitura dos textos consolidados e, que 

este tópico pode ser inserido.  

 

Sobre os tópicos da Vigilância Socioassistencial, recortes, Assistência e Primeira Infância, Rogério destaca 

que a participação de Rosângela e Paulo (SDSJPDDH) é para garantir um diálogo, com Mirza, que está 

responsável pela etapa do diagnóstico para o PMPI. Sugere a necessidade de uma reunião entre Mirza e a 

equipe da vigilância socioassistencial.  
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Sobre o texto consolidado, Rogério informa a partir da estrutura apresentada nos slides da reunião de 02/06 

que: (início do documento em nível parcial / parte central em construção/ partes finais em nível parcial). 

 

2.ITEM DE PAUTA - Apresentação de tabela com (ações/prazos/responsável) exemplificando; 

 

Rogério, sinaliza que este ponto de pauta, foi um dos encaminhamentos determinados na última reunião da 

comissão PMPI de 09/06/2020, uma vez que foram levantadas questões importantes, tais como: prazos, 

neste ponto, Rogério, informa que com base na consulta realizada a outros PMPI’s e por se tratar de um 

plano decenal, o ideal é que o prazo seja estabelecido em anos, considerando como ponto de partida o ano 

de aprovação para as execuções das metas e estratégias. Karen, faz a projeção do slide/exemplo da SEDUC; 

Rogério reforça que a secretaria de educação está trabalhando nesta tabela, portanto, ela ainda não está 

dentro do documento consolidado PMPI, aqui supracitado. Na tabela em arquivo formato Excel, temos: 

Para ampliações das discussões sobre a estrutura de um PMPI, sugere-se aqui, consulta ao Guia para 

Elaboração de Planos Municipais disponível na página primeirainfancia.org.br   

Exemplificando: 

EIXOS ESTRATÉGICOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

(ações/prazos/responsável) 

 

Neste exemplo, destaca-se que as ações que constarão no plano, devem estar alinhadas com as ações, metas 

e prazos de outros planos municipais, e dentro do PMPI, estes pontos devem fazer referência. O plano 

municipal de educação por ex: tem metas de expansão até o ano de 2025. Sobre o ponto responsável, para 

cada ação, poderá haver um ou mais responsáveis, considerando que o PMPI é do munícipio, logo, a 

intersetorialidade se fará necessária. 

 

Germana, coloca uma reflexão sobre este ponto: Sinaliza que o documento (consulta pública/COLAB) que foi 

enviado para a Secretaria de Saúde, está em estado bruto no tocante ao seu conteúdo e, narra, que diante 

do observado, mesmo que haja inconsistências não era permitido a alteração destes dados. Então, pergunta: 

Dentro da perspectiva de construção das (ações/prazos/responsáveis) conforme os eixos do PMPI, estão 

permitidas alterações? Rogério, responde: que sim. Refletindo um pouco mais, sobre a pergunta, Germana, 

coloca se é a partir do que a população respondeu na consulta pública, que a secretaria de saúde, vai 

reordenar em blocos e após esta triagem, transformar estas sugestões da população em ações. Rogério, 

complementa que a SEPLAG vai apoiar as secretarias fornecendo orientações e compilando tudo que for 

direcionado pelas secretarias, já validado.  

 

Germana, exemplifica que no aspecto saúde, como política pública existe uma ideia do senso comum em 

colocar o médico num papel central, e ainda nos diz, que na atenção básica é uma equipe multiprofissional 

que atua na atenção básica, assim, ela diz ainda, que foi necessária uma mudança nesse ponto de vista e 

exemplifica algumas situações identificadas na consulta feita á população: médico (Pediatra) nas Unidades  
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de Saúde da Família – USF. Ela destaca que na estrutura da Atenção Básica, não tem médico (Pediatra) e sim 

(Generalista), a pediatria está na estrutura das unidades de referência. Rogério, coloca que tanto nas etapas 

de consultas à população adulta e às crianças é preciso entender o que esta sendo solicitado e aproximar 

esta necessidade do que existe ou do que pode ser criado a partir das legislações, mas, sempre olhando para 

a perspectiva de atender ao pleito. Sinaliza ainda que haverá uma segunda oportunidade, para a população 

ratificar ou não o que foi colocado enquanto ações/prazos/responsáveis, através das audiências públicas, e 

traz para a reunião alguns pontos levantados em uma das lives no (Facebook Gerência da Criança e do 

Adolescente), dentro da grade de programação da Semana do Bebê 2020, onde a Prof.ª. coordenadora do 

GECRIA - Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensões no Campo da Política da Criança e do Adolescente/UFPE 

– Valéria Nepomuceno, colocou questionamentos nesse sentido. 

 

Simone, pergunta a Rogério, se dos ofícios encaminhados às secretarias, para indicação de representantes 

para diálogo referente às ações finalísticas – Assistência / Saúde / Educação / SETUREL /Mulher  Finanças se 

houve retorno, coloca que estes ofícios foram encaminhados pelo COMDICA e esta ação aconteceu uma 

semana antes de entrarmos no processo de distanciamento social e solicita esta atualização. Rogério, diz que 

durante todo o processo, várias consultas foram feitas, mas, nem todas as secretarias responderam, destaca, 

ainda que as contribuições são bem-vindas a qualquer momento da construção do PMPI. Ressalta que a 

pandemia é um momento atípico e que as secretaria e órgão precisaram se adaptar. Exemplifica que a 

retomada da participação da REPI/PE e disponibilidade de contribuir na produção de um capítulo do PMPI, 

será bem acolhida. Destaca, que é na ampliação das contribuições, que o PMPI se fortalece, pois há um 

sentimento de participação e pertencimento.   

 

Sobre as secretarias, a única que não encaminhou resposta a comissão PMPI, foi a secretaria de cultura. Mas, 

destaca que a SEPLAG está em aproximação com a pasta para construção de diálogo. Solidade, com base 

nesta fala, diz que a criança é produtora de cultura e assim, a pasta correspondente não pode ficar de fora 

da construção. Rogério, diz que existe um EIXO específico sobre CULTURA que é um eixo transversal em 

vários planos. 

 

Rogério, solicita que a pasta compartilhada em google docs, seja disponibilizada para Solidade a pedido da 

mesma e repassa algumas orientações quanto a forma de participação coletiva inserindo comentários. Ana 

Farias, destaca que as contribuições textuais, precisam de período determinado, considerando, os prazos, já 

colocados na reunião de 09/06 desta comissão. Rogério informa que, a parte central do PMPI precisa ser 

célere e que é preciso uma participação ativa da comissão neste ponto, agora no mês de junho, para que o 

documento final seja apreciado no COMDICA em julho. Ana Farias, diz que pretende entregar a sua 

contribuição ao PMPI, conforme tabela na ata de 09/06, na próxima reunião desta comissão em 23/06. 

 

Rogério, pergunta se os membros da comissão conseguiram fazer a leitura, se fizeram proposições de 

ajustes, do arquivo consolidado encaminhado pelo COMDICA em 12/06 por google docs (arquivo 

compartilhado). Ana Farias, destaca que não conseguiu fazer a leitura, pois seu computador está com  
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problemas, mas, que irá providenciar a leitura do documento físico durante a semana, para repassar suas 

contribuições na próxima reunião.  Solidade, vai aguardar o material para fazer suas contribuições.  Germana, 

diz que fez leitura dos textos introdutórios e da consulta pública, isso se tratando do arquivo compartilhado; 

ela complementa que sobre o texto direcionado para a SESAU (manter/alterar/suprimir) está em andamento 

dentro da secretaria. Eduardo Paysan, diz que fez as leituras dos textos introdutórios e da consulta pública; 

sobre a planilha (manter/alterar/suprimir) enviada para a SDSJPDDH diz que foi preenchida, mas, que não 

está muito elaborada como a que Rogério apresentou inicialmente. Todavia, Eduardo, diz que fez alterações 

gramaticais, redirecionou ações para as secretarias responsáveis, fez grifos dos pontos que foram ajustados 

por ele. 

 

A partir das informações, Rogério, propõe que na próxima reunião 23/06, as contribuições possam ser 

sistematizadas através de notas das contribuições identificando quem a fez; Sobre a revisão final, Ana 

questiona quem será o/a responsável. Rogério, informa que ficara a cargo de Karen e Natália da (SEPLAG). 

 

Rogério, coloca ao grupo, que Mirza está assumindo novos desafios na SEPLAG/PCR, irá para o setor de 

orçamento na SEPLAG e, irá contribuir neste sentido ao PMPI. Rogério, informa ainda, que Mirza , continua 

apoiando a equipe nas reuniões, e ainda nas análises finais, considerando que ainda existem uns dois meses 

de trabalho, todavia, não poderá dar atenção exclusiva ao processo do PMPI, motivo este, da sua ausência 

na reunião, pois foi convocada para uma reunião urgente de orçamento. 

 

Paulo Frias, pede para colocar algumas questões, e pede desculpas pela não participação em última reunião, 

diante da sobrecarga de atividades na saúde. Coloca ainda, sobre o processo interno de trabalho, a SEPLAG 

faz a comunicação para a SESAU, a secretaria por sua vez destina a solicitação para as áreas técnicas, do 

ponto de vista textual, são estas equipes que farão as validações do que está nas tabelas. Sobre o processo 

de geração de informação quantitativa na SESAU é muito mais complexo e tem um nível de detalhamento 

extremo, com um nível de refinamento que vai até o local onde a pessoa reside, com validação de todas 

essas informações. Diz ainda, que Mirza fez um ótimo diagnóstico, muito bem trabalhado, no entanto as 

áreas técnicas da SESAU (Saúde da Criança) não podem opinar adequadamente relativo aos números 

trabalhados por Mirza, pois os bancos de dados consultados são públicos (internet).  

 

Entretanto, Paulo afirma que as informações da área da saúde, tem que sair das áreas específicas que são as 

referências usadas pelo secretario de saúde e prefeito utilizam, então, desvios de informação, nos setores 

de: Vigilância, Nascimento, Óbitos, Violações qualquer coisa, não pode ser o que não está no DataSUS e 

pondera que, discordância no que é relativo aos números não podem acontecer, pois pode gerar um 

constrangimento para todos os diretamente envolvidos, digo, o poder executivo e responsáveis pelo PMPI.  

 

Paulo diz ainda, que o primeiro documento recebido, em pasta compartilhada, relata que já fez toda a leitura 

e compartilhando da decisão de seus pares da saúde, declara que não será possível opinar sobre o 

documento se não for referendado pelas áreas técnicas da saúde se estes números do diagnóstico são os 

dados atuais do município, considerando que a base de consulta de Mirza foi o DataSUS. E quem analisa e 
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repassa essas informações técnicas, é a mesma equipe que analisa os dados de óbitos por causalidade da 

pandemia do Covid-19. E que está sendo gerado um esforço descomunal e a técnica responsável por esta 

análise de forma inédita, propôs a extração dos dados e passar a base para os técnicos da saúde, pois para a 

profissional em tela, é inviável deter-se neste processo de investigação, diante do cenário atual. 

 

Confirma o recebimento das tabelas encaminhadas pela SEPLAG, através de Germana. Paulo declara que não 

abriu os arquivos, não tem ciência se os pontos de corte encaminhados para a SESAU, são derivados dos 

dados que Mirza utilizou, se não são estes dados, informa ele, que não adianta. Por fim, declara que será um 

grande trabalho, analisar cada dado quantitativo presente no diagnóstico. Paulo ainda diz, que tem certeza 

da atenção e cuidados adotados por Mirza neste processo de levantamento de dados para o PMPI, mas, que 

não depende unicamente dela.  

 

Voltando ao arquivo compartilhado, Paulo, relata que fez toda a leitura e revisão, destaca que várias coisas 

que são de linguagem específica da saúde com inferências para quem não é da área, tornando-se 

problemático para quem é da saúde assumir. Lembrando que este é um plano do munícipio. Esta tarefa está 

sendo feita com cuidado, além da segunda tarefa que é análise dos números do levantamento diagnóstico 

feitos por Mirza (internet/DataSUS x a base da saúde municipal (dados técnicos). 

 

Pontua ainda que foram iniciadas as contribuições a partir do que está no google drive (PMPI consolidado), 

porém os dados encaminhados para a saúde, extrato das consultas públicas tabela (manter/suprimir/alterar) 

é menos do que o arquivo google drive (PMPI consolidado). Recapitula a fala de Rogério sobre a estrutura 

PMPI (início do documento em nível parcial / parte central em construção/ partes finais em nível parcial). E 

que  a leitura e comentários opinativos não bastam para a SESAU, tem que partir de validações do gabinete 

e que o atual contexto não está favorável para uma produção e respostas céleres e os técnicos/as da saúde 

da criança, precisam aguardar posicionamento da Secretaria Executiva e Gabinete, respeitando esses limites 

hierárquicos. 

 

Paulo, declara que são vários documentos em circulação e isto gera confusão, quanto ao alinhamento das 

contribuições em cada um deles. Frisa que a equipe da SEPLAG tem um imenso desafio para organizar, 

catalogar, revisar e sistematizar todas estas informações. Germana complementa a fala de Paulo, afirmando 

que haverá uma reunião com a equipe de saúde em 17/06, para discussões sobre quais documentos serão 

trabalhados, e reforça, que o arquivo compartilhado pelo COMDICA vindo da SEPLAG é bem menor do que 

o documento destinado ao planejamento da SESAU. 

 

Rogério, destaca que Mirza aguarda ansiosamente pelas contribuições da SESAU, e informa que se colocará 

a par do restante da reunião, com Ana Farias, pois precisará ausentar-se. E que em relação aos pontos 

levantados pelos representantes da SESAU, informa que a SEPLAG irá corrigir esse dado, para alinhar com a 

saúde, para confirmar qual a versão de documento deve ser trabalhada. 
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Paulo, faz uma recomendação para que Karen repasse para Mirza, sobre pontos importantes quanto a 

formatação do documento: para que nenhum quadro, gráfico ou tabela, venham sem seus títulos e legenda 

contendo a sua fonte. Partindo do princípio que todo gráfico, figura, tem que ser por si autoexplicativo, no 

recorte da saúde, por exemplo cita ele, existem muitos sistemas de informação, portanto é preciso que seja 

sinalizado de onde foi extraído. Solidade, reforça que em todo o texto inclusive introdutório aos gráficos, 

sejam referenciados, para o leitor compreender que os dados são fidedignos, mas, que podem variar ao 

longo do tempo. 

 

Karen, concorda com todas as observações neste último ponto dadas por Paulo e Solidade e diz que a equipe 

SEPLAG está tomando todos os cuidados e fará todas as referências, e que o documento ainda será 

diagramado. Coloca ainda, que a preocupação é com o prazo, para que o conteúdo possa ser disponibilizado 

e fez as anotações para repassar para Mirza.  

 

Uma última observação colocada por Paulo, relativa ao diagnóstico sobre a parte textual dos eixos 

prioritários, parabeniza, as etapas de escutas feitas com a população via COLAB e com as crianças na escuta 

lúdica, mas, destaca ainda a publicação Síntese de evidências para políticas de saúde - Promovendo o 

desenvolvimento na primeira infância, publicação baseada em evidências que dão cinco eixos de aspectos 

que não podem ser esquecidos, pois, estes norteiam o direcionamento das políticas públicas para a primeira 

infância com base em dados científicos. Neste aspecto, destaca a necessidade de explicitar os programas de 

parentalidade, estes não podem ficar nas entrelinhas de programas diversos. Sugere uma consulta a este 

documento. 

Sobre a intersecção entre planos municipais como referência para o PMPI é importante considerar os prazos 

de validade destes, informa por exemplo, que o Plano Municipal de Saúde acaba em 2021 e faz um alerta 

para os planos das demais pastas que irão integrar as ações deste plano, o período para o PMPI que será 

decenal, diverge dos demais. 

Por fim, Eduardo lembra sobre a avaliação dos desenhos das crianças painéis construídos no processo de 

escuta, para que seja pautado na próxima reunião. Em relação aos desenhos, Karen, informa que vai solicitar 

a Rogério que compartilhe com a comissão, sendo três imagens de três painéis. Ela explica que a qualidade 

para colocar em processo de diagramação e impressão para publicação, não está com boa qualidade, mas, 

para uma avaliação interna da comissão é possível. 

Encaminhamentos p/ próxima reunião: 

 

• Apresentação dos membros da comissão PMPI (leitura/revisão identificada) arquivo 

consolidado/estrutura do PMPI na próxima reunião; 

• Apresentação do texto de abertura PMPI/ Ana Farias (COMDICA); 

• Envio por e-mail os três painéis construídos na etapa de escuta das crianças da rede municipal de 

ensino e escolas conveniadas a SEDUC; 
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• Votação dos (03) painéis das crianças construídos no processo de escuta; 

 

INFORMES: 

Ficou estabelecido que a data da próxima reunião 23/06/2020 (terça-feira) no horário das 10:30h com 

comunicação realizada nos grupos de WhatsApp e e-mail dos participantes. Agradecimentos finais, fica a 

reunião encerrada às 11:45. Observação: Esta reunião possui arquivo em áudio, para verificações 

necessárias. 

 

 

Sistematização: Aurely Macedo   

Recife, 19 de junho de 2020. 


