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APROVADA 1 
 2 

ATA DO PLENO EXTRAORDINÁRIO DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 3 
 4 

No vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e 5 
quinze minutos, é declarado aberto por existência de quórum, o Pleno Extraordinário do 6 
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do 7 
Recife - COMDICA, por videoconferência, respeitando o distanciamento social provocado 8 
pela pandemia do Coronavírus/Covid-19, e o presidente Armindo Nascimento Pessoa coloca 9 
para deliberação os itens da pauta: APRESENTAÇÃO DAS NOTAS E CLASSIFICAÇÃO 10 
DAS OSC´S CONCORRENTES AO EDITAL COMDICA RESOLUÇÃO Nº 037/2020 – 11 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O EDITAL DE CONTINGÊNCIA COVID-19, 12 
SEGUINDO O CRONOGRAMA DO EDITAL; APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA 13 
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PEDAGÓGICA E FINANCEIRA) DOS PROJETOS 14 
FINANCIADOS PELO FMCA 2019 E RELATÓRIO FINAL DA GESTORA DA 15 
PARCERIA E INFORMES GERAIS. Participam do pleno na condição de conselheiras(os): 16 
Armindo Nascimento Pessoa (Lar Presbiteriano Vale do Senhor); Ana Maria de Farias Lira e 17 
Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre 18 
Drogas e Direitos Humanos - SDSJPSDDH); Andréa Ricardo de Castro (Secretaria de 19 
Educação); Paulo Germano de Frias (Secretaria de Saúde); Hemi Monique Vilas Boas de 20 
Andrade (CIEE - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco); Vesta Pires 21 
Magalhães Filha; (Procuradoria Geral do Município); Evandro Alves de Freitas (Instituto 22 
Solidare); Itamar Sousa de Lima Júnior (CRP); Luana Azevedo da Silva (Escola Dom Bosco - 23 
Inspetoria Salesiana); Rafaela Silva do Rêgo Lima (Secretaria de Finanças); os(as) 24 
técnicos(as) Ieda Accioly, Aurely Macedo e Roberta Sartori (Sociopedagógico); Carlos Silva 25 
(Prestação de Contas); Simone Maria e Thayná Lira (Financeiro); Angélica Araújo e Luiz 26 
Eduardo Júnior (Comunicação) e, por fim, a secretária executiva, Simone Melo. A conselheira 27 
Auxiliadora Maria Pires Siqueira da Cunha justifica ausência devido a audiência com o 28 
governador Paulo Câmara. O presidente inicia o pleno agradecendo a participação de 29 
todas(os) e informa a ordem do dia. O mesmo solicita que seja apresentada as notas e a 30 
classificação das OSC´S concorrentes ao edital de contingência Covid-19 (Resolução Nº 31 
037/2020). A técnica Aurely informa que a apresentação está dividida em dois momentos e que 32 
será bem sucinta. Ela coloca que o objeto do edital é fortalecer a Política Municipal de 33 
Atendimento à Criança e Adolescente a partir do fomento de planos de ação, dentro do 34 
orçamento previsto no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Recife, propostos 35 
pelas Organizações da Sociedade Civil registradas no COMDICA Recife, em face da situação 36 
emergencial e dos impactos sociais gerados pela Covid-19, visando neste sentido o caráter da 37 
proteção integral nas situações de vulnerabilidades, riscos sociais e insegurança alimentar, 38 
decorrentes dos impactos econômicos negativos gerados pelo período de quarentena e das 39 
necessárias medidas de isolamento para conter a contaminação comunitária pelo novo 40 
Coronavírus, entre as crianças, adolescentes e suas famílias. Sobre a questão da avaliação dos 41 
projetos, Aurely explica que a pontuação máxima, por proposta e conforme soma dos quadros 42 
descritivos é de 8,0 pontos: de 0 (zero) a 1 (um) ponto, nos itens A e B; de 0 (zero) a 2 (dois) 43 
pontos, nos itens C, D e E. A mesma diz que a aprovação do Plano de Ação estará 44 
condicionada ao resultado da pontuação com patamar mínimo de 60% (sessenta por cento) da 45 
pontuação total. Em caso de empate de notas na ordem classificatória será considerada a 46 
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organização social participante deste processo seletivo que seja mais antiga no quesito data e 47 
ano de fundação e, em caso de tempo igual de data da fundação iguais, o critério de desempate 48 
no critério da nota classificatória será o tempo de registro da organização no COMDICA. A 49 
meta é atender trinta famílias com crianças/adolescentes, com propostas no valor máximo de 50 
até R$ 30 mil por plano de ação, diz Aurely. A técnica afirma que será aplicado o valor global 51 
de R$ 900 mil da Fonte: 646 (Dotação Orçamentária: 5903.2527.0001.335043). A mesma 52 
coloca que foram apresentadas vinte e uma propostas: duas no eixo de Orientação e Apoio 53 
Sociofamiliar/Apoio Socioeducativao em Meio Aberto; uma no eixo de 54 
Aprendizagem/Profissionalização/Orientação e Apoio Sociofamiliar; sete no eixo de 55 
Orientação e Apoio Sociofamiliar e onze no eixo Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.  56 
Aurely comunica que, assim, todas as propostas foram aprovadas e que ficou uma vacância de 57 
nove ações, o que deixa o colegiado triste em virtude da necessidade do momento de 58 
pandemia. O resultado da avaliação é o seguinte: Pão da Vida (Fazer o Bem – média 7,0); O 59 
Pequeno Nazareno (Acolher para Cuidar – média 7,9); Galpão dos Meninos e Meninas de 60 
Santo Amaro (A Arte de Conviver em Paz – média 6,8); Exército de Salvação (Adversidade na 61 
Pandemia – média 8,0); IDESC (A Solidariedade Unindo Forças no Contexto da Pandemia – 62 
média 8,0); OAF (Família Assistida, Prevenção Garantida – média 7,7); Daruê Malungo 63 
(Daruê Resiste – média 7,7); Lar Fabiano de Cristo (Juntos Somos Mais Fortes, Por um Mundo 64 
Sem Coronavírus e com Segurança Alimentar – média 7,6); CRVV (Estratégia de Ação – 65 
Criança Urgente no Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus na Comunidade do Bode – 66 
média 7,5); APAE (Mãos que Acolhem Famílias – média 7,5);  Escola Dom Bosco (Campanha 67 
Solidária e Empregabilidade – média 7,5); Oratório da Divina Providência (Rede de 68 
Solidariedade – média 7,5); Cecosne (Mãos que Doam com Amor – média 8,0); Em Cena 69 
(Coronavírus no Em Cena não tem vez – média 8,0); Turma do Flau (Quem tem Fome tem 70 
Pressa – média 6,5); Etapas (Etapas e Ibura contra a Covid-19 – média 7,4); Casa Menina 71 
Mulher (A Solidariedade em Tempos de Pandemia – média 7,2); Escola Pernambucana de 72 
Circo (Ações Emergenciais no Período da Pandemia do Coronavírus para as Famílias e para os 73 
Educandos – média 7,0); Ruas e Praças (Tem Vidas nas Ruas – média 7,0); Mais Consultoria 74 
(Juntos Podemos Mais – média 7,0) e ARH (Ação de Enfrentamento à Covid-19 – média 7,6). 75 
O total de habilitadas e classificadas somam vinte e uma propostas, finaliza Aurely. A gestora 76 
Andréa afirma que o calendário prevê agora prazo para recursos no dia 23 de setembro; 77 
publicações dos resultados das validações e pleno de homologação no dia 24 de setembro; 78 
publicação da homologação no dia 26 de setembro; reunião de orientação no dia 29 de 79 
setembro e assinatura do termo de colaboração até o dia 30 de setembro de 2020. Andréa 80 
coloca que algumas ações do calendário não são necessárias devido a classificação e 81 
homologação de todas as organizações, como é o caso do pleno de homologação. A executiva 82 
Simone pergunta sobre a possibilidade de adiantamento da publicação em Diário Oficial. Em 83 

regime de votação, o colegiado decide pela mudança do calendário e a publicação do 84 
resultado do edital de contingência Covid-19 será realizado no dia 24 de setembro de 85 
2020. O presidente solicita seguir a pauta com a apresentação para a aprovação da prestação de 86 
contas (pedagógica e financeira) dos projetos financiados pelo FMCA 2019. A gestora Andréa 87 
afirma que os dados oficiais, o que inclui as planilhas orçamentárias e relatórios de impactos, 88 
estão disponíveis e registrados em atas. Andréa informa que vinte e seis instituições foram 89 
financiadas pelo FMCA, que o primeiro pleno com a apresentação do resultado final foi 90 
realizado no dia 18 de agosto e que, na ocasião, foram apresentados quatorze relatórios de 91 
impactos e dezoito prestações de contas. Hoje temos doze relatórios de impactos concluídos 92 
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para a apresentação. Andréa explica que no pleno do dia 18 foram apresentados os status de 93 
cada instituição com valores a devolver. Na apresentação de hoje trago a situação de cada uma 94 
delas já com os valores restituídos ao FMCA, coloca a gestora. A primeira instituição 95 
apresentada é a Organização de Auxílio Fraterno (OAF) que restituiu ao FMCA o valor de 96 
R$ 4.128,41 no dia 31/08/2020. A OAF está aprovada. Andréa segue com a apresentação do 97 

Abrigo Jesus Menino (AJEM) que restituiu ao FMCA o valor de R$ 1.984,55 no dia 98 
03/09/2020. O AJEM está aprovado. A próxima organização é o Centro Educacional 99 

Turma do Flau que restituiu ao FMCA o valor de R$ 2.797,54 no dia 28/08/2020. O 100 
Centro Educacional Turma do Flau está aprovado. A próxima organização é o Instituto 101 

Nossa Senhora de Fátima que restituiu ao FMCA o valor R$ 1.839,36 no dia 01/09/2020. 102 
O Instituto Nossa Senhora de Fátima está aprovado. Seguindo a apresentação, Andréa 103 
afirma que a Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social (ETAPAS) que é 104 
acompanhada pela técnica Ieda teve êxito no projeto. Ela afirma que tanto o relatório de 105 
impacto quanto a prestação de contas não apresentam nenhuma ressalva. A gestora afirma que 106 
a instituição não foi apresentada no último pleno, dia 18, já que a prestação de contas 107 
apresentava uma pequena divergência devido a uma solicitação de mudança de rubrica. Andréa 108 
afirma que, assim, a Etapas restituiu ao FMCA no dia 18/09/2020 o valor de R$ 228,00. A 109 
Etapas está aprovada. A gestora comunica que Centro Educacional Social e Cultural é 110 
acompanhado pela técnica Ieda e que o projeto foi realizado com êxito. Ela afirma que a 111 
instituição solicitou ao COMDICA um prazo de quinze dias úteis para realizar a devolução. O 112 
prazo foi deferido. O Centro Educacional Social e Cultural tem um valor de R$ 4.124,42 a 113 

restituir ao FMCA. A aprovação é condicionada a devolução do valor citado ao FMCA. 114 
Andréa apresenta agora a Escola Pernambucana de Circo que é acompanhada pela técnica 115 
Ieda e que o projeto foi realizado com êxito. Ela afirma que a instituição precisa fazer a 116 
comprovação de uma taxa e que o prazo fornecido para resolver o problema é dia 25/09/2020. 117 

A Escola Pernambucana de Circo tem um valor a restituir de R$ 462,18 ao FMCA. A 118 
aprovação é condicionada a devolução do valor citado ao FMCA. Andréa segue com a 119 
apresentação do Grupo Ruas e Praças que restituiu ao FMCA o valor de R$ 11.147,85 no 120 
dia 09/09/2020. O Grupo Ruas e Praças está aprovado. A gestora segue com a apresentação 121 
do Lar Fabiano de Cristo que restituiu ao FMCA o valor de R$ 2.338,54 no dia 122 
03/09/2020. O Lar Fabiano de Cristo está aprovado.  Andréa segue com a apresentação do 123 

Galpão dos Meninos e Meninas de Santo Amaro que restituiu ao FMCA o valor de R$ 124 
1.216,86 no dia 04/09/2020. O Galpão dos Meninos e Meninas de Santo Amaro está 125 
aprovado. Andréa segue com a apresentação do Oratório da Divina Providência que 126 
restituiu ao FMCA o valor de R$ 3.506,46 no dia 09/09/2020. O Oratório da Divina 127 
Providência está aprovado. A mesma segue com a apresentação da Assistência e Promoção 128 
Social Exército de Salvação que restituiu ao FMCA o valor de R$ 4.626,94 no dia 129 
16/09/2020. A Assistência e Promoção Social Exército de Salvação está aprovada. A 130 
gestora segue com a apresentação da Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso que não foi 131 
apresentada no último pleno devido ao não fechamento da prestação de contas no período. Ela 132 
informa que o trabalho foi exitoso e que a instituição deverá devolver ao FMCA o montante 133 

de R$ 646,93. A executiva Simone afirma que a devolução foi realizada no dia 21. O 134 
Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso segue aprovado. Andréa segue com a 135 
apresentação do Pão da Vida que restituiu ao FMCA o valor de R$ R$ 5.467,69 no dia 136 
09/09/2020. O Pão da Vida está aprovado. A gestora segue com a apresentação da Casa da 137 
Criança Marcelo Asfora que é acompanhada pela técnica Aurely e que apresentou algumas 138 
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ressalvas, entre eles, a necessidade de fortalecimento da articulação com o Sistema de Garantia 139 
de Direitos (SGD).  Andréa registra que no momento que se constatou no monitoramento que a 140 
instituição estava negligenciando algumas ações, a instituição foi chamada para uma conversa. 141 
A mesma acrescenta ainda que o monitoramento dos projetos precisa ser realizado pelo 142 
pedagógico e prestação de contas. A técnica Aurely lembra que as cotas de 10% (dez por 143 
cento) das vagas são para o atendimento da reinserção familiar, risco social e vulnerabilidade 144 
social. Ela acrescenta que temos protocolos específicos para o atendimento e que há poucos 145 
encaminhamentos para o CRAS e ausência de visitas dos conselhos tutelares. O conselheiro 146 
Itamar afirma que, durante a execução dos projetos, as instituições acabam não fazendo os 147 
encaminhamentos devidos em se percebendo casos de violações de direitos. Ele acrescenta que 148 
a instituição não precisa se articular com o SGD já que faz parte do sistema e, sim, fortalecer o 149 
SGD. Itamar fala que mesmo o CRAS não faz a ponte com a instituição. Ambos não dialogam, 150 
afirma o conselheiro. O conselheiro Eduardo coloca que existem projetos do eixo de violência 151 
que identifica os casos, mas que não encaminha para o conselho tutelar ou CREAS. Ele diz 152 
que, possivelmente, existem fragilidades técnicas e operacionais e que o COMDICA precisa 153 
observar e propor diálogos e formações para as instituições. Eduardo afirma que, na prática, a 154 
formação das pessoas não acontece. Ele se propõe a auxiliar o processo. O mesmo lembra que 155 
o comitê gestor estuda os fluxos de atendimento e que existem falhas na referência e na 156 
contrarreferência entre as instituições. Cada um deve procurar fazer melhor a sua parte se 157 
aproximando uns dos outros, lembra o conselheiro. Um projeto para vinte e cinco crianças e 158 
adolescentes não é grande e é preciso ter um olhar mais cuidadoso e personalizado, pondera o 159 
conselheiro. Andréa retoma a apresentação da Casa da Criança Marcelo Asfora e afirma que 160 
todos os detalhes na execução do projeto estão documentados e que o relatório de impacto foi 161 
concluído e que a prestação de contas também. A gestora Andréa informa que a Casa da 162 
Criança Marcelo Asfora restituiu ao FMCA o valor de R$ R$ 2.123,93 no dia 21/09/2020. 163 
A Casa da Criança Marcelo Asfora está aprovada. Andréa segue com a apresentação da 164 
Casa Menina Mulher que restituiu ao FMCA o valor de R$ R$ 55,15 no dia 09/09/2020. A 165 
Casa Menina Mulher está aprovada. A mesma segue com a apresentação da Lar Batista 166 
Elizabeth Mein (Larbem) que restituiu ao FMCA o valor de R$ R$ 4.501,48 no dia 167 
03/09/2020. O Larbem está aprovado. A gestora segue com a apresentação do Instituto de 168 
Desenvolvimento Social e Cultura (IDESC) que restituiu ao FMCA o valor de R$ 1.264,94 169 
no dia 09/09/2020. O IDESC está aprovado. A gestora segue com a apresentação do 170 
Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste (CECOSNE) que 171 
restituiu ao FMCA o valor de R$ 5.795,06 no dia 01/09/2020. O CECOSNE está 172 
aprovado. Andréa segue com a apresentação do Movimento de Assistência e Inclusão Social 173 
- Consultoria Social (MAIS CONSULTORIA SOCIAL) e informa que o relatório de 174 
impacto foi concluído com ressalvas e que foi realizada no início do projeto uma reunião com a 175 
instituição para alinhar os pontos importantes. Ela informa também que a prestação de contas 176 
da organização está em análise devido a algumas notas fiscais apresentadas. A técnica Aurely 177 
lembra que a instituição está entre as classificadas e habilitadas no edital de contingência 178 
Covid-19. Andréa informa que as instituições concorrentes ao edital Covid-19 solicitaram em 179 
reunião concorrer à seleção mesmo sem as contas zeradas e que o COMDICA concordou com 180 
o procedimento. Ana Farias esclarece que as organizações só podem receber recursos do 181 
FMCA se as prestações de contas estiverem aprovadas. O conselheiro Itamar alerta quanto aos 182 
procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas. A conselheira Vesta sugere notificar a 183 
instituição. A executiva Simone orienta que a prestação de contas da instituição precisa ser 184 
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concluída, a guia de recolhimento preparada e encaminhada para a instituição e, após o 185 
procedimento, estabelecer um prazo para a devolução conforme prevê o MROSC. Caso não 186 
seja realizado o procedimento de restituição é preciso entrar com a tomada de conta especial, 187 
conclui Simone. A técnica Aurely afirma que a execução pedagógica da instituição está 188 
aprovada e o projeto é bem inovador. A executiva Simone acredita que é necessário fazer 189 
devolutivas para as vinte e seis instituições cofinanciadas para que cada uma identifique onde 190 
errou e onde pode melhorar. A gestora Andréa concorda e diz que as avaliações precisam 191 
chegar as instituições. O colegiado acata a recomendação e aprova o envio documentado 192 
de devolutivas para todas as organizações cofinanciadas. A técnica Roberta apresenta o 193 
relatório de impacto pedagógico das instituições acompanhadas por ela. Ao todo são seis 194 
organizações: Centro de Revitalização e Valorização da Vida (CRVV); Associação Lar do 195 
Neném; Clube de Mães dos Moradores do Alto do Refúgio (CMMAR); Centro de Educação e 196 
Cultura Daruê Malungo; Em Cena Arte e Cidadania e Grupo Adolescer, Saúde, Educação e 197 
Cultura. Ela fala que dos seis projetos avaliados, cinco tiveram os relatórios aprovados sem 198 
ressalvas e que apenas no Clube de Mães do Alto do Refúgio foram feitas algumas observações 199 
que estão documentadas em relatório. Roberta registra que solicitou a presença de membros do 200 
colegiado no monitoramento do clube de mães, mas que não alcançou sucesso. A mesma 201 
observa que nos projetos não fica claro para o público atendido o papel do COMDICA, o que 202 
caracteriza a falta de diálogo. O presidente chama atenção que em muitos projetos há a 203 
ausência de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Roberta coloca a necessidade dos 204 
projetos terem, pelo menos, a presença de um assistente social e de um psicólogo para 205 
acompanhar o público atendido. A gestora Andréa afirma que a presença desses profissionais é 206 
imprescindível no processo de execução. Ela lembra que 60% (sessenta por cento) do valor do 207 
financiamento do FMCA é destinado a recursos humanos. É preciso sinalizar a obrigatoriedade 208 
nos editais, diz Andréa. Dando continuidade a apresentação, a gestora informa que o Centro 209 

de Revitalização e Valorização da Vida (CRVV) precisa devolver o montante de R$ 210 
1.475,32 e que o Setor de Prestação de Contas encaminhará a guia de recolhimento para a 211 
instituição. A aprovação é condicionada a devolução do valor citado ao FMCA. A gestora 212 
segue com a apresentação da Associação Lar do Neném que restituiu ao FMCA o valor de 213 
R$ 839,91 no dia 28/08/2020. A Associação Lar do Neném está aprovada. Andréa segue 214 
com a apresentação do Clube de Mães dos Moradores do Alto do Refúgio (CMMAR) que 215 

restituiu ao FMCA o valor de R$ 6.943,90 no dia 08/09/2020. A CMMAR está aprovada. 216 
A mesma segue com a apresentação do Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo que 217 

restituiu ao FMCA o valor de R$ 6.140,36 no dia 08/09/2020. O Centro de Educação e 218 
Cultura Daruê Malungo está aprovado. A mesma segue com a apresentação do Em Cena 219 

Arte e Cidadania que restituiu ao FMCA o valor de R$ 2.266,72 no dia 28/08/2020. Em 220 
Cena está aprovado. Andréa segue com a apresentação do Grupo Adolescer, Saúde, 221 

Educação e Cultura que restituiu ao FMCA o valor de R$ 1.247,19 no dia 09/09/2020. O 222 
Grupo Adolescer está aprovado. Ao final da apresentação, Andréa parabeniza o trabalho do 223 
técnico Carlos e da técnica Fabiana pela minúcia e trabalho junto ao Setor de Prestação de 224 
Contas. A conselheira Ana Farias recomenda que o COMDICA baixe uma resolução 225 
informando a situação de cada uma das instituições que ainda não devolveram recursos e que a 226 
aprovação fique condicionada a restituição ao FMCA dos valores citados. A conselheira Vesta 227 
pergunta do prazo que será dado. O técnico Carlos afirma que o prazo do Escola 228 
Pernambucana de Circo é até o dia 25/09/2020 e que, dia 23, finaliza a prestação de contas do 229 
Mais Consultoria. Informes Gerais – A executiva Simone comunica que na próxima terça-230 
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feira, 29, será realizado pleno ordinário para aprovação das demandas do Sociopedagógico. 231 
Simone lembra ainda da construção do planejamento estratégico com os membros do colegiado 232 
da sociedade civil, dia 23, às 9h, com os consultores Fernando Silva e João Cândido. A mesma 233 
registra também que o MP encaminhou um ofício solicitando que o COMDICA informe a atual 234 
composição da Equipe Sociopedagógica, com nomes e funções, e se atende o determinado pelo 235 
Art. 11, da Lei 15.604/1992, com a redação dada pela Lei Municipal Nº 17.884/2013. O prazo 236 
fornecido é de trinta dias, diz Simone. A executiva coloca que existem apenas três profissionais 237 
na equipe técnica sociopedagógica, quando a Lei determina que sejam contratados, no mínimo, 238 
seis profissionais. Por fim, Simone informa que vai responder. A técnica Angélica afirma que a 239 
partir do dia 01/09/2020 serão implementadas melhorias no Portal do COMDICA com o 240 
objetivo de oferecer serviços para a população. Entre os serviços que serão fornecidos estão a 241 
solicitação de registro com acompanhamento online; renovação de registro com 242 
acompanhamento online; inscrição e renovação de cursos do eixo de profissionalização; 243 
inscrição de projetos e acompanhamento de editais; transparência na prestação de contas dos 244 
projetos cofinancidados pelo FMCA e de captação de recursos. A atualização do portal 245 
também vai permitir o melhor acesso da população as OSC´s registradas no COMDICA. A 246 
Emprel estará à frente do processo e as negociações já foram realizadas junto ao diretor Nelson 247 
Carvalho, finaliza Angélica. A técnica Ieda informa que o COMDICA participará da VIII 248 
Marcha Contra o Trabalho Infantil e como o ato não será presencial devido ao isolamento 249 
social, o Fepetipe e o Forap estão organizando uma marcha virtual. Ieda comunica que ficou 250 
definido que cada instituição dará visibilidade ao ato através de suas redes sociais e também 251 
com a instalação de uma faixa na sua sede. A marcha acontece no dia 08 de outubro, afirma a 252 
técnica. O presidente comunica que já autorizou a produção da faixa. A técnica Aurely coloca 253 
que o Forap construiu uma carta para o envio aos candidatos a prefeitos sobre a necessidade de 254 
programas municipais de aprendizagem e que o release da carta foi construído em parceria com 255 
o MPT, CIEE e COMDICA. Não tendo nada mais que por si só mereça registro, o presidente 256 
agradece a participação de todas e de todos e encerra a reunião às 11h20.  257 
 258 
Recife, 22 de setembro de 2020 259 
 260 
_______________________________ 261 

Armindo Nascimento Pessoa 262 
Presidente  263 
 264 
________________________________ 265 

Ana Maria de Farias Lira 266 
(Conselheira / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 267 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 268 
 269 
________________________________ 270 
Eduardo Paysan Gomes 271 
(Conselheiro / Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 272 
Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos) 273 
 274 
 275 
 276 
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________________________________ 277 

Paulo Germano de Frias 278 
(Conselheiro / Secretaria de Saúde)  279 
 280 
_______________________________ 281 

Vesta Pires Magalhães Filha 282 
(Conselheira / Procuradoria Geral do Município) 283 
 284 
_______________________________ 285 

Andréa Ricardo de Castro  286 
(Conselheira / Secretaria de Educação) 287 
 288 
____________________________ 289 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 290 
(Conselheira / Centro de Integração Empresa Escola - CIEE) 291 
 292 
_________________________________ 293 

Itamar Sousa de Lima Júnior 294 
(Conselheira / Conselho Regional de Psicologia -CRP) 295 
 296 
_________________________________ 297 

Luana Azevedo da Silva 298 
(Conselheira / Escola Dom Bosco-Inspetoria Salesiano) 299 
 300 
_________________________________ 301 

Evandro Alves de Freitas 302 
(Conselheiro / Instituto Solidare) 303 
 304 
_________________________________ 305 

Rafaela Silva do Rêgo Lima 306 
(Conselheira / Secretaria de Finanças) 307 
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