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REUNIÃO COMISSÃO JURÍDICA  

Data: 04/05/2020 – 10h às 10:30 

 

A reunião da comissão Jurídica foi realizada por videoconferência conforme as recomendações do Governo do Estado 

e Prefeitura do Recife, com link desta via pelo Google Meet, encaminhado aos grupos de WhatsApp da Comissão 

Jurídica e COMDICA, pela assessora de comunicação Angélica Araújo. 

 

 Pauta: CONSTRUÇÃO DA RESOLUÇÃO PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AS AÇÕES 

EMERGENCIAIS (UBER E FACEBOOK) – CASAS DE ACOLHIMENTO. 

 

 Participantes: Conselheiros(as) - Natuch Pinto de Lira (Cendhec); Núbia Carla de Azevedo Mesquita 

(ARH); Andréa Maia Guerra Coimbra Carvalho (Procuradoria Geral do Município); Técnicos: Angélica 

Araújo (Comunicação) Aurely Macedo (Sociopedagógico); e Simone Melo (Secretária Executiva). 

 

 Justificativas de ausência: Ana Maria de Farias Lira (Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 

Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos - SDSJPSDDH); sem conexão de internet / Evandro Alves de 

Freitas (Instituto Solidare) falecimento de familiar de colaborador do quadro da organização 

 

 

 Encaminhamentos:  

1. Andréa Coimbra, encaminhou para a técnica Aurely Macedo observações sobre os considerandos da minuta 

da Resolução COMDICA elaborada por Evandro Freitas após, a reunião conjunta das comissões 

sociopedagógica e jurídica realizada em 20/04/2020. 

2. A técnica Aurely Macedo informa que as contribuições da conselheira Andréa Coimbra sobre o texto, 

precisam ser sistematizadas e pergunta: se os demais conselheiros participantes querem aguardar a redação 

para discussão em reunião ou receber os dados ainda em 04/05/2020 para deliberações de todos os membros 

da comissão. 

3. A técnica informa ainda, que irá inserir algumas observações técnicas sobre o documento que ainda serão 

discutidas pela comissão sociopedagógica; 

4. Os conselheiros presentes concordam em receber as contribuições por e-mail ainda em 04/05/2020 e farão em 

tempo as suas ponderações; 

5. Fica acordado que a técnica Aurely irá finalizar o texto (com os pontos aqui citados) e encaminhar para todos; 

6. A reunião da comissão sociopedagógica que tratará desta mesma pauta está agendada para a data de 

07/05/2020 às 10h; 

7. A Comissão Jurídica volta a se reunir por videoconferência, para uma leitura coletiva do texto caso a discussão 

por e-mail não seja suficiente; 

 

Relatoria:  Aurely Macedo 
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