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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 3 
 4 

No décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 5 
minutos, é declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do Conselho 6 
Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife - 7 
COMDICA, por videoconferência, respeitando o distanciamento social provocado pela 8 
pandemia do Coronavírus/Covid-19, e o presidente Armindo Nascimento Pessoa coloca para 9 
deliberação os itens da pauta: APROVAÇÃO DA ATA DOS DIAS 17/06 E 22/07/2020; 10 
DEMANDAS DA COMISSÃO SOCIOPEDAGÓGICA (INSCRIÇÃO DE CURSOS DE 11 
INSTITUIÇÕES); APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 
(PEDAGÓGICA E FINANCEIRA) DOS PROJETOS COFINANCIADOS PELO 13 
FMCA/20219 E RELATÓRIO FINAL DA PARCERIA E INFORMES GERAIS 14 
(APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DO QUESTIONÁRIO SOCIAL E 15 
DELIBERAÇÕES DA AUDIÊNCIA VIRTUAL COM O MP – 33ª PJDCC). Participam 16 
do pleno na condição de conselheiras(os): Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano 17 
Vale do Senhor); Ana Maria de Farias Lira e Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de 18 
Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - 19 
SDSJPSDDH); Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito); Andréa 20 
Ricardo de Castro (Secretaria de Educação); Germana Bezerra Suassuna e Paulo Germano 21 
de Frias (Secretaria de Saúde); Hemi Monique Vilas Boas de Andrade (CIEE - Centro de 22 
Integração Empresa Escola de Pernambuco); Vesta Pires Magalhães Filha; (Procuradoria 23 
Geral do Município); Evandro Alves de Freitas e Géssica Dias Lins de Oliveira (Instituto 24 
Solidare); Itamar Sousa de Lima Júnior (CRP); Bárbara Elias de Souza Cabral (Escola Dom 25 
Bosco - Inspetoria Salesiana); Rafaela Silva do Rêgo Lima (Secretaria de Finanças); Rafaela 26 
Ribeiro Saraiva da Costa (CRESS); Katia Simone Alves Pintor (CENDHEC); os(as) 27 
técnicos(as) Ieda Accioly, Anderson Ferreira, Aurely Macedo e Roberta Sartori 28 
(Sociopedagógico); Carlos Silva e Fabiana Cabral (Prestação de Contas); Simone Maria e 29 
Thayná Lira (Financeiro); Angélica Araújo e Luiz Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, 30 
a secretária executiva, Simone Melo. O presidente inicia o pleno agradecendo a participação de 31 
todas(os) e informa a ordem do dia. Em regime de votação, o mesmo pergunta se as atas dos 32 
dias 17 de junho e 22 de julho do corrente foram analisadas e podem ser aprovadas. A 33 
resposta do colegiado é positiva e as atas são aprovadas. Dando continuidade ao pleno, o 34 
presidente coloca para análise, a pedido da conselheira Auxiliadora (Dora), o caso da criança 35 
de 10 anos que veio ao Recife para um procedimento de aborto legal no Centro Integrado de 36 
Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) e um grupo de parlamentares e fundamentalistas 37 
tentaram obstruir e omitir o direito da vítima. A conselheira Dora informa que a pauta é fruto 38 
da sua militância na política para as mulheres. Ela diz que o caso chocou o Brasil inteiro e que 39 
o Estado de Pernambuco tem um protocolo de aborto legal e que, assim, foi atendida a 40 
demanda da Justiça do Espírito Santo. A mesma lembra que, em 2009, houve um outro caso 41 
similar que o CISAM atendeu. Ela explica que a gestação foi fruto de um crime e que a criança 42 
sempre colocou que não desejava levar a gravidez até o fim. A conselheira afirma que é de 43 
fundamental importância um posicionamento do COMDICA, no que tange ao Recife como a 44 
cidade acolhedora da vítima, e que o conselho faça uma discussão profunda sobre o assunto. 45 
Dora Pires esclarece que a vereadora e conselheira do COMDICA, Michele Collins, ligou para 46 
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ela explicando o que ocorreu em frente ao CISAM e afirma não ter chamado a menina de 47 
“assassina”, conforme foi publicado nas redes sociais. Ela afirma que Michele colocou que foi 48 
ao CISAM com o marido, deputado estadual Cleyton Collins, para falar com o diretor do 49 
centro integrado, mas que o mesmo não estava presente e que o casal saiu imediatamente. Dora 50 
acrescenta que já solicitou as mulheres do movimento feminista, presente ao ato em frente ao 51 
CISAM, imagens da vereadora protestando, mas que até o momento não foram enviadas. A 52 
conselheira Dora afirma que é tudo muito grave passar a questão religiosa por dentro dos 53 
assuntos de Estado e de Políticas Públicas. Ela diz que a questão merece uma Nota de Repúdio 54 
aos fundamentalistas. O presidente coloca que acompanhou uma reportagem sobre o assunto e 55 
que a vereadora disse que em nenhum momento chamou a criança de "assassina". O presidente 56 
Armindo acrescenta que, como religioso, os que estavam protestando não o representam e que 57 
a imagem dos religiosos fica muito desgastada com a atitude destas pessoas radicais. A 58 
conselheira Ana Farias diz que não sabia que a vereadora Michele tinha ligado para a 59 
conselheira Dora Pires e afirma que nas imagens não observou a presença do casal Collins no 60 
ato. Ela coloca que identificou outros parlamentares e que já há um consenso de que o 61 
COMDICA precisa fazer uma manifestação. Ela acredita que deveria ser uma Nota Pública 62 
com o posicionamento do colegiado e que é preciso combinar quem vai trabalhar na escrita. Na 63 
nota é preciso também reafirmar que o acusado do crime não pode sair da cadeia, que precisa 64 
ser julgado e responsabilizado pelo ato, acrescenta a conselheira. Ana relembra um segundo 65 
caso em que o então arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho (Dom Dedé) fez uma interferência 66 
para que o aborto não fosse realizado e excomungou toda equipe médica.  Ela complementa 67 
informando que o fundamentalismo está presente na igreja evangélica e na católica. O 68 
presidente encaminha a formação de uma comissão para construir a Nota Pública. O 69 
conselheiro Itamar informa que a vereadora acionou o MP para tentar inviabilizar o 70 
procedimento médico. Ele afirma que o aborto legal é garantido pelo Código Penal Brasileiro 71 
desde 1940 em caso de violência sexual. Itamar diz que o COMDICA não pode criar nenhum 72 
tipo de animosidade com qualquer grupo que seja e que é dever do conselho se amparar nas 73 
normas legais. Qualquer um pode falar o que deseja, mas há de se ter o compromisso e a 74 
responsabilidade com pessoas que estão em desenvolvimento, fala Itamar. O conselheiro 75 
acrescenta ainda que cabe aos adultos fazer o crivo para não vulnerabilizar ou revitimizar 76 
qualquer criança e sua família. A conselheira Vesta pede atenção para a repercussão da Nota 77 
Pública e que é preciso refletir. A conselheira Andréa Castro diz que cada pessoa é cidadã, que 78 
tem a sua própria opinião e que não temos um pensamento linear. Ela acredita que naquele 79 
momento Michele Collins estava representando a categoria de vereadora e não a de conselheira 80 
do COMDICA. A conselheira Vesta acha importante avisar a conselheira Michele sobre a Nota 81 
antes da publicação. O presidente Armindo explica que o Regimento Interno do COMDICA 82 
prevê a formação de uma Comissão de Ética para decidir a respeito de casos como o já citado. 83 
O conselheiro Evandro afirma que não é possível participar de um coletivo e divergir com ele. 84 
Ele afirma que faz parte da Igreja Batista e que tem uma opinião pessoal sobre o aborto, mas 85 
que enquanto conselheiro não tem como se eximir da função exercida hoje. Evandro diz que 86 
tem muita cautela do que fala nos espaços públicos e que não pode se posicionar, 87 
integralmente, contra algo que estão nos princípios do coletivo que participa. É uma violência 88 
o que aconteceu, coloca Evandro. O conselheiro recomenda a formação da Comissão de Ética 89 
para gerar um procedimento para o futuro. Ele fala que a polarização no País tende a se agravar 90 
e que é preciso iniciar protocolos o mais rápido possível. Não queremos inibir o direito à 91 
liberdade de expressão de ninguém, diz Evandro. Ele lembra que a vereadora é presidente da 92 
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Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal do Recife. A conselheira 93 
Kátia afirma que acompanhou o processo em frente ao CISAM e que o Cendhec continua a 94 
apoiar do ponto de vista Jurídico. Ela diz que o importante é que a Lei seja cumprida e que, em 95 
nenhum momento, a equipe do CISAM e a Justiça do Espírito Santo agiram contra o que está 96 
previsto na Lei. A conselheira coloca que no domingo, dia 16, a situação foi muita tensa, que 97 
teve deputado estadual que tentou quebrar a porta, que a equipe médica entrou nas 98 
dependências do CISAM pela área de descarte de lixo hospitalar e que o diretor do centro 99 
precisou chamar a polícia. Kátia fala que ontem, dia 17, participou de um debate com a 100 
vereadora e conselheira Michele na Rádio CBN e que o tempo todo ela questionava a 101 
legalidade e falava que no Espírito Santo o procedimento foi negado no Hospital das Clínicas. 102 
Katia afirma que a decisão da Justiça está correta e que parabeniza a equipe do CISAM pela 103 
competência e pronto atendimento em atender a criança. A palavra “assassina” pode não ter 104 
sido proferida por Michele, mas os presentes chamaram a menina desta forma e também o 105 
diretor do hospital, Dr. Olímpio, informa Kátia. A conselheira coloca que o País se encontra 106 
num momento crucial e que as situações estão se agravando. Para exemplificar, ela comunica 107 
que acompanha o caso da mãe que perdeu a guarda da filha por conta da iniciação da garota no 108 
candomblé. É preciso colocar um freio, pontua a mesma. Kátia lembra que existem três 109 
prerrogativas para o aborto legal no Brasil: gravidez como fruto de violência sexual, gestante 110 
ter risco de morte e feto com anencefalia. Ela expõe que no caso da garota de Vitória/ES, a 111 
gestação atende a duas prerrogativas. É importante instalar a Comissão de Ética e se posicionar 112 
enquanto COMDICA, diz a conselheira. A conselheira Vesta afirma que o Ministério Público 113 
Federal já entrou com uma ação contra o Hospital das Clínicas do Espírito Santo. O 114 
conselheiro Eduardo afirma que a decisão no Espírito Santo teve a interferência da ministra de 115 
Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A garota não teve o 116 
direito garantido por influência de um viés fundamentalista religioso a serviço do Ministério de 117 
Estado, diz Eduardo. Em regime de votação, fica instaurada a Comissão de Ética do 118 
COMDICA, conforme prevê o Regimento Interno, para análise da participação da 119 
vereadora e conselheira do COMDICA, Daize Michele de Aguiar Gonçalves (Michele 120 
Collins), no ato em frente ao CISAM contra o aborto legal a ser realizado por equipe 121 
médica em criança vítima de violência sexual e, assim, a comissão fica constituída pelos 122 
seguintes conselheiros(as): Eduardo Paysan Gomes, Vesta Pires Magalhães Filha, 123 
Evandro Alves de Freitas, Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha, Itamar Sousa de 124 
Lima Júnior e Kátia Simone Alves Pintor. A comissão deve redigir Nota Pública sobre o 125 
caso e realizar publicação. Seguindo a pauta, o presidente solicita que a conselheira e gestora 126 
da parceria, Andréa Castro, realize a apresentação da prestação de contas dos projetos 127 
cofinanciados pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA) 2019/2020. Andréa 128 
afirma que, ao todo, vinte e seis instituições receberam recursos oriundos do fundo e que a 129 
prestação de contas consiste da análise dos planos de trabalho e dos dois relatórios de 130 
monitoramento. Ela explica que alguns relatórios foram construídos com visitas de 131 
monitoramento e outros foram estabelecidos sem as devidas visitas por conta da pandemia do 132 
Coronavírus, mas que todas as informações do instrumental foram encaminhadas aos técnicos 133 
pelas instituições. Ela explica também que o Relatório de Impacto Pedagógico verifica o 134 
número de crianças atendidas ao longo do projeto (do início ao fim) e se as atividades que 135 
foram vivenciadas no decorrer do projeto foram executadas. A gestora explica que devido à 136 
pandemia, no final do projeto, houve mudanças no plano de trabalho e que um item exclusivo 137 
de ações foi adicionado ao instrumental. Andréa informa que existem quatorze relatórios 138 
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concluídos e doze em andamento. Ela explica que alguns relatórios estão em andamento já que 139 
as técnicas Roberta e Aurely estão acompanhando comissões em processos de relatorias e, por 140 
isso, não finalizaram as análises dos relatórios de impacto. A gestora explica que está 141 
apresentando os relatórios para deliberação do colegiado, mesmo em processo de conclusão, 142 
por cobrança do Ministério Público. Ela lembra que o Marco Legal das Organizações da 143 
Sociedade Civil (MROSC) disponibiliza um prazo de noventa dias para a apresentação final do 144 
relatório e que o COMDICA está dentro do prazo. Na prestação de contas financeira existem 145 
vinte instituições concluídas, diz ela. Andréa afirma que das instituições que a técnica Ieda 146 
acompanha, cinco (Organização de Auxilio Fraterno (OAF), Abrigo Jesus Menino de Órfãos e 147 
Abandonados (AJEM), Centro Educacional Turma do Flau, Instituto Nossa Senhora de Fátima 148 
e Grande Circo Arraial Escola Pernambucana do Circo) estão com os relatórios de impacto e 149 
prestação de contas concluídos e duas instituições (Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e 150 
Ação Social (Etapas) e Centro Educacional Social e Cultura) estão com as prestação de contas 151 
em andamento e os relatórios de impacto concluídos; que das instituições que o técnico 152 
Anderson acompanha, seis (Grupo Ruas e Praças, Lar Fabiano de Cristo, Galpão dos 153 
Meninos e Meninas de Santo Amaro, Oratório da Divina Providência, Assistência e Promoção 154 
Social Exército da Salvação e Pão da Vida) estão com os relatórios de impacto e prestação de 155 
contas concluídos e que uma instituição (Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso) está com a 156 
prestação de contas em andamento e o relatório de impacto concluído; que as instituições que a 157 
técnica Aurely acompanha apresentam os seguintes status: Casa da Criança Marcelo Asfora – 158 
prestação de contas concluída e relatório de impacto em andamento, Casa Menina Mulher 159 
(CMM) – prestação de contas concluída e relatório de impacto em andamento, Lar Batista 160 
Elizabeth Mein – prestação de contas e relatório de impacto em andamento, Instituto de 161 
Desenvolvimento Social e Cultural (IDESC) – prestação de contas e relatório de impacto em 162 
andamento, Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste (CECOSNE) –  163 
prestação de contas concluída e relatório de impacto em andamento, Movimento de 164 
Assistência e Inclusão Social (Mais Consultoria Social) – prestação de contas e relatório de 165 
impacto em andamento, e, por fim, que as instituições que a técnica Roberta acompanha 166 
apresentam os seguintes status: Centro de Revitalização e Valorização da Vida (CRVV) - 167 
prestação de contas e relatório de impacto em andamento, Associação Lar do Neném – 168 
prestação de contas concluída e relatório de impacto em andamento, Clube de Mães dos 169 
Moradores do Alto do Refúgio - prestação de contas e relatório de impacto em andamento, 170 
Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – prestação de contas concluída e relatório de 171 
impacto em andamento, Em Cena Arte e Cidadania (EM CENA) – prestação de contas 172 
concluída e relatório de impacto em andamento, Grupo Adolescer, Saúde, Educação e 173 
Cidadania – prestação de contas concluída e relatório de impacto em andamento. Dito isto, 174 
Andréa apresenta o modelo de entrega do relatório que consiste na identificação das 175 
instituições, relatório de monitoramento pedagógico com as visitas realizadas e documentos 176 
encaminhados por e-mail, análise da prestação de contas, parecer financeiro e parecer final de 177 
execução do projeto com percentuais e recomendações. A gestora afirma que seis prestações de 178 
contas estão em andamento e que foi realizada uma logística de entrega de documentos para os 179 
técnicos Carlos e Fabiana fazerem a análise. A técnica Roberta afirma que, das instituições 180 
acompanhadas por ela, já existem relatórios fechados e que outros não seguiram para os 181 
conselheiros analisarem por conta da grande demanda do COMDICA. A conselheira Kátia 182 
pergunta se no relatório consta o levantamento das questões pelas quais algumas instituições 183 
estão devolvendo recursos. A gestora esclarece que o motivo pela qual algumas instituições 184 
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estão devolvendo recursos não está ligado a falta de execução dos projetos. Ela diz que para 185 
algumas instituições falta clareza do plano de trabalho, que todas as instituições estão sendo 186 
notificadas para esclarecimentos sobre a prestação de contas e que algumas instituições foram 187 
chamadas e ainda não compareceram ao COMDICA. Antes da apresentação, Andréa ainda faz 188 
algumas observações. A gestora lembra que durante a pandemia foi solicitada mudança de 189 
rubrica e que alguns casos foram deferidos e outros foram indeferidos. A gestora recomenda 190 
que, futuramente, as visitas de monitoramento também sejam realizadas pela equipe técnica de 191 
prestação de contas para orientação dos gastos das parcelas do cofinanciamento de acordo com 192 
o plano de trabalho. Andréa chama atenção ainda para a necessidade de divulgação do projeto e 193 
do financiador por parte das instituições apoiadas pelo FMCA, conforme recomenda o 194 
MROSC. Dito isto, a gestora inicia a apresentação pela planilha da OAF (em anexo) que 195 
recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, o Setor de Prestação de 196 
Contas aponta uma devolução de R$ 4.128,41. Em regime de votação, o colegiado aprova o 197 

exame das contas e a devolução do valor apontado de R$ 4.128,41 aos cofres do FMCA 198 
pela OAF. A apresentação segue com a planilha do AJEM (em anexo) que recebeu do FMCA 199 
um montante de R$ 105.882,40 e que, após análise, o Setor de Prestação de Contas aponta uma 200 
devolução de R$ 1.984,55. Em regime de votação, o colegiado aprova a apreciação das 201 

contas e a devolução do valor apontado de R$ 1.984,55 aos cofres do FMCA pelo AJEM. 202 
A apresentação segue com a planilha da Centro Educacional Turma do Flau (em anexo) que 203 
recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, o Setor de Prestação de 204 
Contas aponta uma devolução de R$ 2.797,54. Em regime de votação, o colegiado aprova o 205 

exame das contas e a devolução do valor apontado de R$ 2.797,54 aos cofres do FMCA 206 
pelo Centro Educacional Turma do Flau. A apresentação segue com a planilha da instituição 207 
de Nossa Senhora de Fátima (em anexo) que recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 208 
e que, após análise, o Setor de Prestação de Contas aponta uma devolução de R$ 1.839,36. Em 209 

regime de votação, o colegiado aprova o exame das contas e a devolução do valor 210 
apontado de R$ 1.839,36 aos cofres do FMCA pelo Instituto Nossa Senhora de Fátima. A 211 
apresentação segue com a planilha da Escola Pernambucana de Circo (em anexo) que recebeu 212 
do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, o Setor de Prestação de Contas 213 
aponta uma devolução de R$ 462,18. Em regime de votação, o colegiado aprova o exame 214 
das contas e a devolução do valor apontado de R$ 462,18 aos cofres do FMCA pela Escola 215 
Pernambucana de Circo. A apresentação segue com a planilha do Grupo Ruas e Praças (em 216 
anexo) que recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, o Setor de 217 
Prestação de Contas aponta uma devolução de R$ 11.147,85. O conselheiro Evandro coloca 218 
que é preciso analisar a planilha no que tange as despesas de consumo que foram zeradas 219 
durante a pandemia em virtude do fechamento das instituições. O conselheiro Itamar acredita 220 
que a questão junto ao Grupo Ruas e Praças é que o trabalho executado na rua não pode ser 221 
realizado devido à pandemia que afastou as crianças e adolescentes em situação de rua das 222 
ruas. A executiva Simone afirma que a quantidade de devoluções acontece devido ao erro do 223 
conselho em fixar um valor único de financiamento para todas as instituições. A organização é 224 
que deve dizer o valor que ela vai precisar para executar o projeto, diz a mesma. Simone 225 
acrescenta que é necessário realizar devolutivas para todas as cofinanciadas para que, no 226 
futuro, possam fazer projetos sociais melhores. A conselheira Kátia diz que é importante 227 
observar que os números, embora exatos e concretos, transmitem recados de algo qualitativo 228 
do que está acontecendo. A gestora Andréa fala que nos relatórios de impacto têm todas as 229 
sinalizações de mudanças de rubricas e que o instrumental foi revisto por conta da pandemia. 230 
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Andréa acrescenta que o COMDICA teve a preocupação de saber o que a instituição estava 231 
fazendo ou deixando de fazer durante a pandemia e que algumas instituições podem ter 232 
fechado as portas, mas o COMDICA não parou de funcionar, fazendo as orientações e os 233 
monitoramentos necessários para o andamento dos projetos.  A conselheira Hemi sugere um 234 
diálogo com as organizações para entender o que aconteceu já que cada instituição tem a sua 235 
particularidade. Ela acrescenta que é necessário fazer um formulário para preenchimento da 236 
instituição e realizar uma reunião com todas elas para sanar as dúvidas da prestação de contas. 237 
A conselheira Rafaela Ribeiro diz que o planejamento não tem como prevê imprevistos da 238 
proporção que vemos hoje com a pandemia e que quem sabe da dificuldade é a gestão da 239 
organização. A gestora Andréa afirma que o diálogo com as organizações já existe e que nas 240 
segundas-feiras existe um plantão presencial no COMDICA e que sempre faz visitas de 241 
monitoramento para verificar o andamento das questões sociopedagógicas. O conselheiro 242 
Eduardo diz que suspeita que a questão com as devoluções não seja apenas do período de 243 
pandemia. Eduardo afirma que o COMDICA sabe as fragilidades das instituições e que não são 244 
todas as organizações que têm equipes técnicas.  Ele não identifica a falta de diálogo e nem 245 
rigidez no processo, mas acredita que tem como aprimorar. É uma questão de aperfeiçoar o 246 
diálogo no dia a dia, fala o conselheiro. O técnico Carlos coloca que o problema não está só no 247 
período de pandemia e que a instituição gastou apenas 45% do repasse de recursos na primeira 248 
parcela. Em regime de votação, o colegiado aprova, com ressalvas, a análise das contas e a 249 

devolução do valor apontado de R$ 11.147,85 aos cofres do FMCA pelo Grupo Ruas e 250 
Praças. A apresentação segue com a planilha do Lar Fabiano de Cristo (em anexo) que recebeu 251 
do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, o Setor de Prestação de Contas 252 
aponta uma devolução de R$ 2.338,54. Em regime de votação, o colegiado aprova a análise 253 

das contas e a devolução do valor apontado de R$ 2.338,54 aos cofres do FMCA pelo Lar 254 
Fabiano de Cristo. A apresentação segue com a planilha do Galpão dos Meninos e Meninas 255 
de Santo Amaro (em anexo) que recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após 256 
análise, o Setor de Prestação de Contas aponta uma devolução de R$ 1.216,82. Em regime de 257 

votação, o colegiado aprova a análise das contas e a devolução do valor apontado de R$ 258 
1.216,82 aos cofres do FMCA pelo Galpão dos Meninos e Meninas de Santo Amaro. A 259 
apresentação segue com a planilha do Oratório da Divina Providência (em anexo) que recebeu 260 
do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, o Setor de Prestação de Contas 261 
aponta uma devolução de R$ 3.506,46. Em regime de votação, o colegiado aprova a análise 262 
das contas e a devolução do valor apontado de R$ 3.506,46 aos cofres do FMCA pelo 263 
Oratório da Divina Providência. A apresentação segue com a planilha do Exército de 264 
Salvação (em anexo) que recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, 265 
o Setor de Prestação de Contas aponta uma devolução de R$ 4.626,94. Em regime de votação, 266 
o colegiado aprova a análise das contas e a devolução do valor apontado de R$ 4.626,94 267 
aos cofres do FMCA pelo Exército de Salvação. A apresentação segue com a planilha do Pão 268 
da Vida (em anexo) que recebeu do FMCA um montante de R$ 63.529,40 e que, após análise, 269 
o Setor de Prestação de Contas aponta uma devolução de R$ 5.467,69. Em regime de votação, 270 
o colegiado aprova a análise das contas e a devolução do valor apontado de R$ 5.467,69 271 
aos cofres do FMCA pelo Pão da Vida. Concluída a apresentação, a gestora Andréa afirma 272 
que o setor financeiro da Etapas pediu para fazer uma revisão nas contas e a solicitação foi 273 
acatada. A executiva Simone pergunta sobre o andamento que está sendo dado ao relatório 274 
pedagógico. Andréa lembra que no início da apresentação foi colocado o modelo de Relatório 275 
Final que será encaminhado e que o relatório pedagógico será disponibilizado no documento. 276 
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O presidente agradece a gestora da parceria e a toda equipe técnica envolvida na prestação de 277 
contas pelo trabalho e dedicação.  Seguindo a pauta, a técnica Aurely apresenta para 278 
deliberação do colegiado as solicitações de inscrições de cursos. A técnica informa que a 279 
primeira solicitação é para inscrição do Curso de Vendedor de Comércio Varejista - CBO 280 
521110, encaminhado pela OAF, cuja data de requerimento é do dia 20/11/2019. Assim segue 281 
o parecer técnico: “aos aspectos pedagógicos da organização, declaro, que nada a impede da 282 
efetivação das ações formativas, cabe-nos ainda compreender, que para além do COMDICA, 283 
às organizações que atuam com aprendizagem profissional, são fiscalizadas pela 284 
Superintendência Regional do Trabalho através das auditoras do trabalho. Apesar deste 285 
parecer não conter dados alusivos à verificações em visita técnica específica para este 286 
requerimento, é sabido que a OAF foi apoiada pelo FMCA/Recife no edital 2019 com término 287 
recente em 31/05/2020 e, como parte do financiamento recebeu visitas técnicas do COMDICA 288 
para fins de monitoramento. Para otimização da análise além do formulário COMDICA a 289 
OSC enviou o detalhamento da ementa deste curso, que é cadastrada na plataforma da 290 
Secretaria do Trabalho (Ministério da Economia). Diante do exposto, o parecer técnico é 291 
favorável a inscrição do curso de Vendedor de Comércio Varejista a ser executado pela 292 
Organização do Auxílio Fraterno - OAF, encaminha-se ainda a análise deste documento para 293 
validações e/ou recomendações da Comissão Sociopedagógica”. O parecer final da Comissão 294 
Sociopedagógica diz que “aprova sem ressalvas parecer deste curso e encaminha para o 295 
colegiado COMDICA”. O conselheiro Eduardo afirma que a comissão foi bastante criteriosa 296 
por ser um curso ligado à aprendizagem e que consultou o decreto que fala sobre as piores 297 
formas de trabalho infantil. O conselheiro informa que a instituição recebeu o documento, fez 298 
todos os esclarecimentos devidos e a comissão analisou novamente e aprovou.  Em regime de 299 

votação, o colegiado aprova o parecer da Comissão Sociopedagógica com relação a 300 
inscrição do Curso de Vendedor de Comércio Varejista - CBO 521110 – da OAF. Aurely 301 
coloca para deliberação do colegiado as solicitações de inscrição e renovação de cursos da 302 
Escola Dom Bosco. A primeira renovação é do Curso de Serviços Bancários cuja data de 303 
requerimento é do dia 16/08/2019. Assim segue o parecer técnico: “aos aspectos pedagógicos 304 
da organização nada a impede da efetivação das ações, cabe-nos compreender que para além 305 
do COMDICA, às organizações que atuam com aprendizagem profissional, são fiscalizadas 306 
pela Superintendência Regional do Trabalho através das auditoras do trabalho. O COMDICA 307 
realizou uma visita periódica a OSC em tela em novembro 2019 e assegura que a estrutura é 308 
condizente ao disposto nos seus relatórios de atividades e formulário de solicitação para 309 
inscrição. Para otimização da análise foi requerido à OSC o detalhamento da ementa deste 310 
curso, com resposta em 25/05/2020. Diante do exposto, o parecer técnico é favorável a 311 
renovação da inscrição do Curso de Serviços Bancários a ser executado pela Escola Dom 312 
Bosco, encaminha-se ainda a análise deste documento pela Comissão Sociopedagógica para 313 
deliberações”. Aurely coloca que a comissão identificou a necessidade de informações 314 
complementares com relação a faixa etária do público atendido e a descrição das atividades. A 315 
instituição respondeu por e-mail rapidamente e a comissão aprovou a renovação do curso. O 316 
conselheiro Eduardo informa que o impedimento analisado pela comissão foi com relação ao 317 
transporte de valores. O parecer final da Comissão Sociopedagógica diz que: “após ajustes e 318 
considerando satisfatório o parecer deste curso a comissão aprova sem ressalvas e encaminha 319 
para o colegiado COMDICA”. Em regime de votação, o colegiado aprova o parecer da 320 
Comissão Sociopedagógica de renovação do Curso de Serviços Bancários da Escola Dom 321 
Bosco. Aurely coloca para deliberação do colegiado a solicitação de renovação do Curso de 322 
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Operador de Comércio em Lojas e Mercados cuja data de requerimento é do dia 16/08/2019. 323 
Assim segue o parecer técnico: “aos aspectos pedagógicos da organização nada a impede da 324 
efetivação das ações, cabe-nos compreender que para além do COMDICA, às organizações 325 
que atuam com aprendizagem profissional, são fiscalizadas pela Superintendência Regional do 326 
Trabalho através das auditoras do trabalho. O COMDICA realizou uma visita periódica a 327 
OSC em tela em novembro 2019 e assegura que a estrutura é condizente ao disposto nos seus 328 
relatórios de atividades e formulário de solicitação para inscrição. Para otimização da análise 329 
foi requerido à OSC o detalhamento da ementa deste curso, com resposta em 25/05/2020. 330 
Diante do exposto, o parecer técnico é favorável a renovação da inscrição do Curso de 331 
Operador de Comércio em Lojas e Mercados a ser executado pela Escola Dom Bosco, 332 
encaminha-se ainda a análise deste documento pela Comissão Sociopedagógica para 333 
deliberações”. O parecer final da Comissão Sociopedagógica diz que: “aprova sem ressalvas 334 
parecer deste curso e encaminha para o colegiado COMDICA”. Em regime de votação, o 335 

colegiado aprova o parecer da Comissão Sociopedagógica de renovação do Curso de 336 
Operador de Comércio em Lojas e Mercados da Escola Dom Bosco. Aurely coloca para 337 
deliberação do colegiado a solicitação de renovação do Curso Auxiliar em Operações 338 
Logísticas - (CBO 3915 – 15) cuja data de requerimento é do dia 16/08/2019. Assim segue o 339 
parecer técnico:“aos aspectos pedagógicos da organização nada a impede da efetivação das 340 
ações, cabe-nos compreender que para além do COMDICA, às organizações que atuam com 341 
aprendizagem profissional, são fiscalizadas pela Superintendência Regional do Trabalho 342 
através das auditoras do trabalho. O COMDICA realizou uma visita periódica a OSC em tela 343 
em novembro 2019 e assegura que a estrutura é condizente ao disposto nos seus relatórios de 344 
atividades e formulário de solicitação para inscrição. Para otimização da análise foi 345 
requerido à OSC o detalhamento da ementa deste curso, com resposta em 25/05/2020. Diante 346 
do exposto, o parecer técnico é favorável a renovação da inscrição do Curso de Auxiliar em 347 
Operações Logísticas a ser executado pela Escola Dom Bosco, encaminha-se ainda a análise 348 
deste documento pela Comissão Sociopedagógica para deliberações”. O parecer final da 349 
Comissão Sociopedagógica diz que: “aprova sem ressalvas parecer deste curso e encaminha 350 
para o colegiado COMDICA”. Em regime de votação, o colegiado aprova o parecer da 351 

Comissão Sociopedagógica de renovação do Curso Auxiliar em Operações Logísticas - 352 
(CBO 3915 – 15) da Escola Dom Bosco. Aurely coloca para deliberação do colegiado a 353 
solicitação de renovação do Curso Assistente Administrativo - (CBO 4110-0) cuja data de 354 
requerimento é do dia 16/08/2019. Assim segue o parecer técnico: “aos aspectos pedagógicos 355 
da organização nada a impede da efetivação das ações, cabe-nos compreender que para além 356 
do COMDICA, às organizações que atuam com aprendizagem profissional, são fiscalizadas 357 
pela Superintendência Regional do Trabalho através das auditoras do trabalho. O COMDICA 358 
realizou uma visita periódica a OSC em tela em novembro 2019 e assegura que a estrutura é 359 
condizente ao disposto nos seus relatórios de atividades e formulário de solicitação para 360 
inscrição. Para otimização da análise foi requerido à OSC o detalhamento da ementa deste 361 
curso, com resposta enviada em 25/05/2020. Diante do exposto, o parecer técnico é favorável 362 
a RENOVAÇÃO de inscrição do Curso de Assistente Administrativo a ser executado pela 363 
Escola Dom Bosco, encaminha-se ainda a análise deste documento pela Comissão 364 
Sociopedagógica para deliberações”. O parecer final da Comissão Sociopedagógica diz que: 365 
“aprova sem ressalvas parecer deste curso e encaminha para o colegiado COMDICA”. “após 366 
ajustes e informações complementares da OSC, considera-se satisfatório o parecer deste curso 367 
com aprovação sem ressalvas. Encaminhar para o colegiado COMDICA”. Em regime de 368 
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votação, o colegiado aprova o parecer da Comissão Sociopedagógica de renovação do 369 
Curso Assistente Administrativo (CBO 4110-0) da Escola Dom Bosco. Aurely coloca para 370 
deliberação do colegiado a solicitação de inscrição do Curso Aprendizagem em Operador de 371 
Pré-Impressão Gráfica - (CBO 7661-20) cuja data de requerimento é do dia 16/08/2019. Assim 372 
segue o parecer técnico: “aos aspectos pedagógicos da organização nada a impede da 373 
efetivação das ações, cabe-nos compreender que para além do COMDICA, às organizações 374 
que atuam com aprendizagem profissional, são fiscalizadas pela Superintendência Regional do 375 
Trabalho através das auditoras do trabalho. O COMDICA realizou uma visita periódica a 376 
OSC em tela em novembro 2019 e assegura que a estrutura é condizente ao disposto nos seus 377 
relatórios de atividades e formulário de solicitação para inscrição. A ementa do curso foi 378 
direcionada através de e-mail em 25/05/2020. Diante do exposto, o parecer técnico é favorável 379 
a inscrição do Curso de Aprendizagem em Operador de Pré-Impressão Gráfica a ser 380 
executado pela Escola Dom Bosco, encaminha-se ainda a análise deste documento pela 381 
Comissão Sociopedagógica para deliberações”. O parecer final da Comissão Sociopedagógica 382 
diz que: “após informações da OSC e considerando satisfatório o parecer deste curso a 383 
comissão aprova sem ressalvas e encaminha para o colegiado COMDICA”. Em regime de 384 
votação, o colegiado aprova o parecer da Comissão Sociopedagógica de inscrição do 385 
Curso Aprendizagem em Operador de Pré-Impressão Gráfica - (CBO 7661-20) da Escola 386 
Dom Bosco. Seguindo a pauta, a técnica Aurely afirma que na última reunião do Fórum de 387 
Aprendizagem de Pernambuco ficou definido como ponto de pauta a necessidade de 388 
apresentação de uma carta de recomendação à gestão municipal e aos futuros candidatas (os) a 389 
Prefeitura do Recife para a criação de um programa de aprendizagem no município.  Ela diz 390 
que colocou o nome para contribuir com o texto e que a assinatura será do colegiado. Fica 391 

aprovado a contribuição do COMDICA, através da técnica Aurely, no coletivo de 392 
construção da carta aos prefeitos do Fórum de Aprendizagem de Pernambuco. Aurely 393 
informa ainda que amanhã, dia 19, 10h, será realizada uma reunião com a Fundação Pescar 394 
para esclarecimentos sobre o indeferimento do registro da entidade e inscrição de programa. A 395 
técnica Roberta coloca que ontem, dia 17, houve a reunião do GT do Regimento Interno do 396 
Comitê Gestor, que o esboço do documento já está pronto e que a ata será encaminhada. Com 397 
relação ao GT de Proteção à Vida do SIMASE, a técnica esclarece que a primeira reunião será 398 
realizada no dia 14 de setembro, às 14h, e que a ata da referida reunião é de responsabilidade 399 
do grupo do SIMASE.  Dando continuidade ao pleno, o presidente solicita a apresentação do 400 
resultado final da Consulta COMDICA OSC-Covid-19. A técnica Angélica afirma que a 401 
pesquisa foi realizada entre os dias 01 e 31 de julho com o objetivo de identificar os 402 
procedimentos adotados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC´s) diante do ineditismo 403 
do cenário atual e dos casos de contaminação pelo Coronavírus como, também, coletar dados 404 
para subsidiar a construção de políticas públicas. Angélica diz que os dados foram recolhidos 405 
através de um questionário curto, disponibilizado através de link do Google e enviado por e-406 
mail e redes sociais para toda rede COMDICA. Cinquenta e nove instituições de um total de 407 
oitenta e cinco registradas no conselho responderam o documento, coloca a técnica. Angélica 408 
conclui que o retorno das organizações foi bom, mas não foi o ideal. O técnico Júnior, 409 
responsável pela sistematização da pesquisa, afirma que todas as respostas estão consolidadas e 410 
que a partir delas foram elaborados gráficos para um melhor entendimento. Ao todo foram 411 
cinco seções com um total de trinta e oito perguntas para serem respondidas, diz o técnico. 412 
Júnior informa que das cinquenta e nove instituições que responderam à pesquisa, vinte e uma 413 
estão registradas na RPA 01, cinco na RPA 02, sete na RPA 03, treze na RPA 04, seis da RPA 414 
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05 e sete na RPA 06. Deste total, ele afirma que cinquenta e três organizações já tiveram 415 
projetos cofinanciados pelo FMCA. Sobre a forma de atendimento durante a pandemia, 31% 416 
das instituições responderam que atenderam de forma presencial, 27,6% de forma 417 
semipresencial e 39,7% de forma remota. O técnico coloca que a pesquisa está disponibilizada 418 
no APA (plataforma interna de documento do COMDICA) e que é possível o envio por e-mail 419 
para o colegiado. A conselheira Andréa afirma que o saldo de respostas é satisfatório já que 420 
representa mais de 50% do total de instituições registradas. Com o questionário validado, a 421 
proposta de Andréa é que seja feita uma comissão para trabalhar o edital nos Considerandos, 422 
Cronograma e na linha de financiamento de até R$ 30 mil (parcela única). A proposta é que na 423 
próxima terça-feira, dia 25, a comissão apresente uma proposta de calendário no pleno e no dia 424 
27 faça a publicação do edital, diz Andréa. Ela propõe que após todo o trâmite, no dia 30 de 425 
setembro, o processo seja concluído para o pagamento das instituições. A proposta é 426 
contemplar trinta instituições em todos os eixos, exceto acolhimento institucional que já foi 427 
beneficiado, fala a conselheira. A comissão para a construção do edital de contingência fica 428 
assim constituída: Andréa Castro, Hemi Monique, Ana Farias e Evandro Alves. Informes 429 
Gerais - A executiva Simone comunica que, dia 12, foi realizada uma reunião no Ministério 430 
Público para discutir sobre o financiamento do eixo situação de rua na cidade e que um dos 431 
encaminhamentos dado foi quanto a solicitação de informações, até o dia 30 de setembro, 432 
sobre o edital do FMCA para o referido eixo. A executiva informa que duas instituições são 433 
registradas no eixo de rua no COMDICA: Ruas e Praças e o Pequeno Nazareno. O Pequeno 434 
Nazareno deu entrada com um projeto de captação de recursos e o Ruas e Praças acabou te ter 435 
as suas contas aprovadas pelo COMDICA, diz Simone. A mesma acrescenta que, conforme 436 
resolução, instituições com projetos de captação não podem participar dos editais do FMCA. 437 
Ela acredita que o Edital FMCA não poderá ser viabilizado em 2020. Ana Farias diz que a 438 
informação de como funciona as linhas de financiamento do FMCA e a inviabilidade do edital 439 
2020 foi repassada as promotoras. Ana recomenda chamar o Ruas e Praças para uma conversa 440 
sobre o assunto e informar as condições apresentadas ao MP. O conselheiro Eduardo pergunta 441 
se o atendimento não implica no serviço especializado em abordagem social do próprio 442 
município. Dito isto, a executiva faz a leitura da ata da reunião do MP (em anexo). Pelas 443 
deliberações, ficou acordado o encaminhamento pelo SDSJPSDDH, no prazo de trinta dias, do 444 
número de crianças e adolescentes testados para a Covid-19 e encaminhamento de informações 445 
sobre a estratégia a ser adotada para articular o trabalho com as famílias e as crianças 446 
acompanhadas pelo serviço, a partir da realidade de cada território; solicitar ao COMDICA que 447 
informe, até 30 de setembro, quanto a previsão de edital para financiamento do eixo de 448 
situação de rua e, por fim, dê-se vista à analista Ministerial em serviço social para, no prazo de 449 
sessenta dias, realizar um estudo complementar a partir das resposta encaminhadas pelo CRAS 450 
e, em contato com os profissionais do serviço, verificar as lacunas existentes aos fluxos de 451 
acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias nos casos que forem objeto de relatórios. 452 
Simone acredita que com o Edital de Contingência já contempla uma parte e que o edital 453 
FMCA só em 2021. Ana Farias afirma que cabe ao COMDICA informar sobre o procedimento 454 
adotado de agora por diante. Eduardo afirma que cabe ao MP, como fiscal da Lei, ficar ciente 455 
que o órgão não pode financiar projetos no período pré-eleitoral, com exceção ao edital Covid 456 
por conta da pandemia. Simone lembra que os representantes das duas instituições citadas 457 
também participaram da reunião com MP e estão cientes. Dito isto, o presidente agradece a 458 
equipe de Comunicação do COMDICA pela criação e produção da placa de identificação do 459 
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órgão que foi instalada na fachada. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o 460 
presidente agradece a participação de todas e de todos e encerra a reunião às 12h30.  461 
 462 
Recife, 18 de agosto de 2020 463 
_______________________________ 464 

Armindo Nascimento Pessoa 465 
Presidente  466 
 467 
________________________________ 468 

Ana Maria de Farias Lira 469 
(Conselheira / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 470 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 471 
 472 
________________________________ 473 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha 474 
(Conselheira / Gabinete do Prefeito)  475 
 476 
________________________________ 477 
Eduardo Paysan Gomes 478 
(Conselheiro / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 479 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 480 
 481 
________________________________ 482 

Germana Bezerra Suassuna 483 
(Conselheira / Secretaria de Saúde)  484 
 485 
________________________________ 486 

Paulo Germano Frias 487 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  488 
 489 
_______________________________ 490 

Vesta Pires Magalhães Filha 491 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 492 
 493 
_______________________________ 494 

Andréa Ricardo de Castro  495 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 496 
 497 
____________________________ 498 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 499 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 500 
 501 
_________________________________ 502 

Itamar Sousa de Lima Júnior 503 
(Conselheira / Conselho Regional de Psicologia -CRP) 504 
 505 
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_________________________________ 506 

Barbara Elias de Sousa Cabral  507 
(Conselheira / Escola Dom Bosco-Inspetoria Salesiano) 508 
 509 
_________________________________ 510 

Evandro Alves de Freitas 511 
(Conselheiro / Instituto Solidare) 512 
 513 
_________________________________ 514 

Géssica Dias Lins de Oliveira 515 
(Conselheira / Instituto Solidare) 516 
 517 
_________________________________ 518 

Kátia Simone Alves Pintor 519 
(Conselheira / Cendhec) 520 
 521 
_________________________________ 522 

Rafaela Silva do Rêgo Lima 523 
(Conselheira / Secretaria de Finanças) 524 
 525 
_________________________________ 526 

Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa 527 
(Conselheira / CRESS) 528 
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