
 
 
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente –  
                  

       SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DOGRAS E DIREITOS HUMANOS 
 

REUNIÃO COMISSÃO SOCIOPEDAGÓGICA 

Data: 20/07/2020 – 9:30h as 10:40h 

 

A reunião da Comissão sociopedagógica, foi realizada por videoconferência conforme as 

recomendações do Governo do Estado e Prefeitura do Recife, com link via pelo Google Meet, 

encaminhado aos grupos de WhatsApp desta Comissão, pela assessora de comunicação 

Angélica Araújo. 

 

           PAUTA:  

 

1.  Devolutivas do e- mail encaminhado pela Técnica Aurely Macedo, a Instituição 

Escola Dom Bosco – Cursos: Operador de Pré Impressão Gráfica e de Serviços 

Bancários/ Assistente Administrativo; para esclarecimento quanto à metodologia 

e local das atividades a serem desenvolvidas durante o curso. 

 

2. Devolutiva do e-mail enviado pela Técnica Roberta Sartori, a Instituição 

RENAPSI, para esclarecimento quanto a metodologia referente aos Cursos;  

Aprendiz em: Atendente de Lanchonete, Setor Bancário Adolescente e Serviços 

Administrativo , Arco Ocupacional Administração e auxiliar de Escritório; 

Aprendiz em Repositor de Mercadorias, em Vendedor de Comércio Varejista).  

 

 

3. Inscrição de Curso da Instituição Fé e Alegria: No curso de Programa de 

Aprendizagem do Projeto Formação Técnico – Profissional/ Aprendizagem 

profissional para adolescentes e jovens; 

 

4. Registro da Entidade ONG – Moradia e Cidadania; 

 

5. Inscrição de Curso  Organização de Auxílio Fraterno - OAF, Curso de: Vendedor 

de Comércio Varejista, em nível de formação inicial, presente no Programa de 

Aprendizagem Profissional.  

 

6. Informes: Aurely relata enviou hoje pela manhã (20/07/20) o retorno da Escola 

Dom Bosco, esclarecimento das informações complementares referentes aos cursos 

que tiveram ressalvas; tendo sido encaminhado para os respectivos e-mails da 

comissão, por favor derem uma olhada; 

   Solicitação de inscrição ao COMDICA do PPVIDA- Programa de Proteção à Vida; 

esclarecimento quanto ao indeferimento da OSC Fundação PESCAR,  
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 Participantes: Conselheiros(as) – Andrea Coimbra (Procuradoria Geral do 

Município), Hemi Vilas Bôas (CIEE)), Eliane Monteiro (Associação para Restauração 

do Homem) , Eduardo Paysan ( Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude , 

Política sobre Drogas e Direitos Humanos,( Técnicos: Angélica Araújo (Comunicação) 

Aurely Macedo, Roberta Sartori, Anderson dos Santos e Iêda Acioly 

(Sociopedagógico). 

 

 Deliberações: 

 

1. A Técnica Roberta Sartori, relatou que, ainda não recebeu retorno quanto ao e-mail 

enviando ao RENAPSI, referente às informações solicitadas, com respeito à 

metodologia e carga horária dos cursos de Jovem Aprendiz; diante desta negativa, a 

mesma informou que iria reenviar nova solicitação, ainda hoje, no dia ( 20/07/2020)  

SOLICITAR INFORMAÇÕES: 

Faixa Etária dos Adolescentes por curso; 

Local onde esse aprendiz será inserido / Local de Trabalho; 

Carga Horária dos Cursos pretendidos, não completam as 400h, 

Esclarecimento quanto aos cursos de repositor de mercadorias e Serviços Bancários, qual o 

trabalho a ser desenvolvido.  

Diante do atual cenário de isolamento social, pedimos a gentileza encaminhar as 

informações solicitadas até o dia 31/07, para este e-mail. Esta solicitação foi enviada no 

dia 20/07/20.  

  
2. Com referencia a devolutiva da Escola Dom Bosco, a técnica Aurely Macedo, 

informou que a mesma respondeu o esclarecimento necessário quanto a metodologia e 

atividades dos cursos de: Operador de Pré Impressão Gráfica e Serviços Bancários/ 

Assistentes Administrativos a contendo, a ser ofertado aos jovens, assim como além 

das informações enviadas a Instituição encaminhou também fotos do local onde 

ocorrem as atividades. Diante dessa resposta satisfatória, os Conselheiros deram  

parecer favorável a Inscrição dos Cursos da Escola Dom Bosco,  

3. Inscrição de Curso da Instituição Fé e Alegria, na verdade ele quer registrar um projeto 

único, de Qualificação Profissional para os jovens, Roberta esclareceu a Conselheira 

Hemi, que esse curso é voltado para aprendizagem profissional do Curso do Programa 

de Aprendizagem do Projeto de Formação Técnico/ Profissional Aprendizagem, foi 

questionada a carga horária total do curso de 1.280h – referente ao curso de técnicas 

administrativas, a técnica responsável fez uma leitura de como estava no posto no 

documento, dando os esclarecimentos necessários, tendo sido sanada as dúvidas.  
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Porém necessita ter o esclarecimento sobre a faixa etária do público, não ficou clara, 

como também a respeito do quantitativo a ser atendido; 

4. Diante disto foi sugerido pela comissão, enviar e-mail a Instituição Fé e Alegria, 

solicitando esclarecimentos quanto a: Faixa Etária do Público e Quantitativo ; após 

a reunião a técnica Roberta enviará o documento  para colocação dessas informações 

adicionais, a comissão ficará no aguardo desses esclarecimentos, para  dar o parecer 

final; 

5. Roberta esclareceu que irá enviar outro relatório com mais detalhes, sobre a carga 

horária do curso - Fé e Alegria, já que Eduardo Paysan, não teve acesso a análise 

documental, pois ele entrou  na comissão da sociopedagógica após a análise  da 

documentação por parte desta comissão; 

6. Inscrição do Curso da Instituição OAF: Curso - Vendedor de Comércio Varejista 

CBO 521110, em nível de formação inicial, presente no Cronograma de Aprendizagem 

Profissional. A comissão deu parecer favorável a inscrição deste curso, a conselheira 

Hemi, se absteve do voto, pois ainda não leu a documentação;  

7. Roberta fez em breve relato da ONG – Moradia e Cidadania, foi feita uma correção 

quanto a data da fundação no dia 25/09/2000, sendo criado por funcionários da Caixa 

Econômica Federal, possuindo 23 projetos no Estado de Pernambuco, porém só 

vamos avaliar os que estão sendo realizados no Município de Recife , voltado para ao 

Público de Crianças e Adolescentes. Tendo a missão de realizar ações no campo da 

educação, geração de trabalho microcrédito; Terceira Idade. 

Diante disso, foi sugerido pela comissão da sociopedagógica, enviar e-mail a ONG - Moradia e 

Cidadania solicitando esclarecimentos quanto: 

Estrutura Física; 

Cronograma de Atividades: dias, quantidade de Crianças e Adolescentes em cada oficina e 

carga horária; 

Identificar como é desenvolvido o Regime de Atendimento de Prestação de Serviço a 

Comunidade; 

Como é desenvolvido o Trabalho com as famílias; 

Solicitar a meta do atendimento; 

Averiguar se há equipe técnica contratada;  

Após o recebimento dessa devolutiva, Roberta irá pedir detalhamento das atividades 

realizadas em Recife, após esses esclarecimentos a comissão se posicionará quanto ao 

parecer. 



 
 
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente –  
                  

       SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DOGRAS E DIREITOS HUMANOS 
 

INFORMES: 

A Técnica Aurely, mencionou a respeito da solicitação de Inscrição do PPVIDA, chegou também 

um ofício encaminhado pelo Ministério Público ao COMDICA, solicitando a Inscrição do IEDES/ 

instituição que desenvolve o programa PPVIDA em Recife, Aurely vai trazer para a próxima 

reunião os pareceres dessas duas instituições, pois como são ações que se cruzam, facilitando a 

análise dos documentos, ambas realizam atendimento em proteção a vítimas ameadas de morte, 

salientando que a IEDES, tem sede no Município de Olinda/PE.  

 A instituição Fundação Pescar enviou um ofício ao COMDICA, solicitando uma reunião para 

esclarecimentos quanto ao Indeferimento referente a inscrição da entidade, uns dos motivos foi 

de que ela não possui sede em Recife, além dessa prerrogativa, também teve problema quanto a 

forma de como ela operacionaliza a aprendizagem para os jovens e adolescentes no curso 

profissionalizante. Vai ser agendada uma data para reunião na sede do COMDICA, para a 

sociopedagógica tomar ciência, para participar juntamente com a comissão, nesse momento 

serão prestadas as devidas orientações e esclarecimentos necessários a Fundação Pescar. 

Foi sugerida que a próxima reunião da Sociopedagógica, ocorresse no mês de Agosto de 2020, 

devido à demanda do encerramento dos relatórios do FMCA 2019/2020, em breve, 

comunicaremos a data. 

Ficou definido que na próxima reunião teremos as devolutivas dos pareceres das Instituições que 

tiveram ressalvas; Moradia e Cidadania , Fé e Alegria  e RENAPSI; 

 Pareceres para análise do PPVIDA e do IEDES.    

Concluindo assim, a reunião.  

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

Relatoria: Iêda Acioly 

20/07/2020 

 

 

 

 

 

 


