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COMISSÃO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 

4ª Reunião (online) – 01/07/2020 das 10:00 às 12:00 

                                                                       (12ª reunião do PMPI) 

PAUTA: 

 

1. Discussão da comissão sobre os pontos consolidados da estrutura do PMPI (leitura/revisão 

identificada); 

1.1 Leitura e revisão do (Texto/Apresentação) PMPI construído por Ana Farias; 

2. Votação dos painéis construídos no processo de escuta das crianças da Rede Municipal de ensino 

e escolas conveniadas da SEDUC; 

3. Apresentação das Artes – PMPI capas dos eixos 

4. INFORMES GERAIS 

 

1. Participantes desta reunião: 

Ana Maria de Farias Lira (Vice-presidente do COMDICA), Andréa Castro (Secretaria de Educação), Andréa 

Coimbra (Procuradoria do Munícipio), Paulo Frias (SESAU), Mirza Neuman (SEPLAG), Eduardo Paysan 

(GCA/SDSJPDDH), Rogério Morais (SEPLAG), Germana Suassuna (SESAU),Karen Souza (SEPLAG), Lucas 

Peixoto da Silva (Conselho Tutelar), Thiago Lima de Carvalho (Conselho Tutelar), Auxiliadora Maria Pires 

Siqueira da Cunha (Gabinete do Prefeito). 

Equipe Técnica COMDICA: Aurely Macedo, Roberta Sartori, Angélica Araújo, Iêda Acioly, Anderson Ferreira 

e Simone Melo – Secretária Executiva do COMDICA  

Observações: 

Solidade de Menezes (REPI/PE) – Informou que, por problemas de conexão com a internet, não teria 

condições de participar desta reunião. 

Ana Farias (Vice-presidente do COMDICA) – Informou que estava em consulta médica, e acessaria a sala de 

reunião um pouco mais tarde, todavia, até o término desta, não foi possível a sua participação. 

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) 
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(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 
 
(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 quarta reunião da comissão de elaboração do PMPI do Recife na modalidade online pela 

plataforma Meet com abertura de sala virtual por Angélica Araújo (assessora de comunicação/COMDICA), 

tendo início às 10:00. A abertura da reunião foi realizada por Rogério Morais, com boas-vindas, breve 

explanação sobre a agenda  da comissão e apresentação dos pontos de pauta. Rogério, ainda repassa as 

etapas da comissão PMPI de Novembro/2019 até o presente momento, dando destaque às últimas pautas 

do mês de junho, em atenção à retomada da participação dos representantes do conselho tutelar nesta 

reunião e à Auxiliadora Pires (Dora) que estava afastada há um mês das atividades desta comissão, devido, 

a um processo de internação em decorrência do Covid-19, a mesma, recebeu alta hospitalar, e está em plena 

recuperação, portanto, retoma nesta data a sua participação.  

1.ITEM DE PAUTA - Discussão da comissão sobre os pontos consolidados da estrutura do PMPI 

(leitura/revisão identificada); 

A partir de projeção da estrutura do PMPI e no slide, os participantes opinaram sobre os tópicos e suas 

necessidades: (Prefácio/Apresentação/Introdução/ Diagnóstico/ Resumo das Contribuições das Consultas 

Públicas/Princípios, Conceitos e Diretrizes/ Metas e Estratégias por Eixo/ Sistemática de Monitoramento do 

Plano/ Ficha Técnica / Fontes de Leitura e Dados/Conclusão). A apresentação contemplou a solicitação de 

Thiago, referente a atualizações da dinâmica da comissão. Eduardo Paysan, coloca a necessidade de revisão 

e inserção dos nomes dos membros da comissão PMPI na Ficha Técnica. Rogério, informa a todos que 

Solidade de Menezes da Rede Primeira Infância de Pernambuco, está construindo o texto de um importante 

capítulo o da Intersetorialidade (vide ata da comissão de 16/06/2020), nesta houve a concordância da 

comissão PMPI em agregá-lo.  

 

1.1 Leitura e revisão do (Texto/Apresentação) PMPI construído por Ana Farias - dá-se início a leitura do 

texto construído por Ana Farias – Apresentação do PMPI. Toda a leitura foi realizada por Rogério, 

com a participação ativa de todos os membros da comissão. Para fins metodológicos, o texto foi lido 

por parágrafos, e os destaques foram registrados no chat da plataforma ou verbalizados no áudio. 

Cada colocação foi sistematizada, posteriormente pela técnica do COMDICA, Aurely, e encaminhada 
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por e-mail para Rogério e Ana Farias em 02/07/2020, para apreciação e exercício dos ajustes 

recomendados, conforme encaminhamento desta pauta.  

 

Alguns resgates foram realizados, a partir do ano de 2018, em que foi assinado o Marco Legal da 

Primeira Infância, no intento de contribuir ainda com a memória do PMPI. Pondera-se o papel e peso 

da decisão do Executivo em priorizar a pauta da Primeira Infância em todos os fatores e que o 

fortalecimento das instituições é fundamental, pois, elas farão o acompanhamento da política, 

destaca a pauta já proposta anteriormente pelos membros do COMDICA. O peso da participação deve 

ser balanceado e isto será levado em consideração no ajuste do texto para que haja o sentimento de 

pertencimento por todos. 

 

1.2 Eixos – Ações Finalísticas: Rogério, traz para a comissão o slide já apresentado em outras reuniões e 

que corresponde as – Ações Finalísticas, no ponto EIXOS DO PMPI (slides de 18/02/2020 em anexo a 

esta ata p/ consulta). Informa que, no ato da redação foram identificadas muitas subdivisões dos 

eixos, ocorrendo um desequilíbrio entre eixos (uns maiores e outros menores), assim, na opinião de 

Rogério, faz sentido que alguns eixos, sejam agrupados para segmentos maiores. Diante desta 

observação, traz uma sugestão ao grupo: Reorganização dos eixos de forma concisa, garantindo todo 

o conteúdo apresentado em cada EIXO ( Saúde / Educação / Assistência Social / Diversidade e Inclusão 

/ Comunicação / Cultura de Paz / Espaço Cidade: Esporte, Lazer e o brincar, Educação Sanitária e 

Ambiental, Infraestrutura (moradia...).  

 

Assim, temos a sugestão final: Reagrupar estes eixos sem alterar sua essência, apresenta-se em (novo 

slide de 01/07/2020) o novo formato proposto: (Direito à Educação e Cultura / Direito à Saúde / 

Direito à Assistência Social / Direito ao Espaço Urbano e Governança como um eixo intersetorial), 

este último ponto, é um acréscimo ao reordenamento dos eixos, conforme diálogos entre Rogério, e 

Ana Farias, além de diálogo com outros dentre estes Eduardo Paysan. Se inclui neste ponto as 

propostas dos demais membros da comissão PMPI. Rogério, reforça ainda, o destaque dado à palavra 

direito antecedendo cada política pública elencada em eixos garantindo assim a singularidade/marca 

do PMPI de Recife. Na sequência, são apresentados os  EIXOS, reordenados com os seus subeixos, a 

saber:  

 

1) Direito à Educação e Cultura  

       Cultura, arte e cidadania 

 

2) Direito à Saúde 

 

3) Direito à Assistência Social 

Diversidade e Inclusão 

Proteção contra Acidentes 

Cultura de Paz 
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Proteção contra a pressão consumista 

4) Direito ao Espaço Urbano 

Esporte, Lazer e Brincar 

Verde, Meio Ambiente 

Infraestrutura (habitação, saneamento, calçada, mobilidade) 

 

5) Governança 

Gestão 

Orçamento 

RH 

 

Germana, informa que os eixos da Saúde, estão sendo concluídos e na semana seguinte a esta 

reunião, serão enviados para a SEPLAG. Rogério, destaca, que já possui os dados da Educação e 

Cultura, do (eixo 5) dados base, mas, muito poderá ser somado a este eixo, e por fim destaca as 

contribuições recebidas para o (eixo 4) das secretarias, da organização ARIES, e do Coletivo 

Massapê, OSC que atua na área do direito à cidade, espaço público e participação social e possui 

articulação com a Universidade Federal de Pernambuco. Assim, conclui que, os eixos (1,4 e 5) 

estão com previsão de inclusão na pasta de estrutura do PMPI em 02/07/2020, já os eixos da 

Saúde na semana seguinte e os eixos da Assistência Social até o final da semana corrente de  

29/06 a 03/07. 

 

Contribuições no Chat: 

Eduardo Paysan, propõe para o eixo (Direito à Assistência Social): inserir Direitos Humanos 

(Direito à Assistência Social e Direitos Humanos) 

Sobre a Proteção aos acidentes, onde podem ser inseridos? 

Propõe ainda neste eixo a redação: Cultura de Paz e Não Violência – ainda no eixo  

Fazer referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 

No eixo - Direito à Educação e Cultura – inserir arte e cidadania 

No eixo - Direito ao Espaço Urbano – que trata do Brincar propõe consulta ao PNPI, que possui 

um eixo próprio para o tema. Tem dúvidas de que a inclusão no eixo - Direito ao Espaço Urbano, 

restrinja o brincar apenas às áreas públicas. 

Diz também, em Direitos Humanos, sim, por isso propõe a inclusão de Direitos Humanos; 

Karen, informa que Espaço Urbano contempla habitabilidade. As ações da Secretaria da Mulher 

estão em Assistência Social, nesta divisão 

Rogério, destaca que o caminho aponta para a garantia da transversalidade entre eixos. 

Eduardo Paysan, destaca que, tanto a Assistência Social, como os Direitos Humanos têm desafios 

intersetoriais, neste último, trata-se especificamente da invisibilidade e interdependência  

 

Dora, faz uma retrospectiva sobre o combate à violência contra a mulher, ponto já discutido em 

reunião anterior e proposto pela mesma, e reforça o uso do conceito Não Violência juntamente 
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com a Cultura de Paz, dando assim destaque ao enfrentamento dos índices de violências(s) contra 

crianças e mulheres (violência doméstica que afeta diretamente a criança). Diz, sentir falta do 

tema, nos eixos apresentados. Rogério, destaca que será considerada a colocação e reforça a 

contribuição de Eduardo, nos comentários do chat, sobre este ponto da não violência. 

 

ITEM DE PAUTA 3. Apresentação das Artes – PMPI capas dos eixos – Para complementar a pauta 

anterior e não perder o ritmo da discussão, Rogério, solicita à Karen que projete as capas dos eixos, 

para uma melhor compreensão de todos(as). Durante a projeção, ele destaca que em todas as artes 

a marca do COMDICA será inserida. Angélica, informa que o uso da marca do COMDICA deve ser feito 

seguindo o Manual de Identidade Visual do COMDICA, disponível no site do conselho na aba 

PUBLICAÇÕES, e informa que a marca do COMDICA apresentada neste modelo, não está adequada 

ao manual referido. Rogério, agradece e informa que serão feitas as correções. Na sequência, 

continua a apresentação do modelo estrutural a partir das artes projetadas e pede a participação de 

todos, considerando se aprovam ou se desejam dar novas sugestões.  

 

Paulo, faz uma retrospectiva sobre a escolha e discussões dos eixos, diz que na perspectiva da 

identificação de atuação profissional de cada participante, o debate foi bastante rico, mas que no 

processo de feitura de um documento mais denso, já se percebia que os tópicos eram excessivos, 

(vide slide/eixos de fevereiro). Diz ainda, que o formato atual está muito bom, e que os participantes 

não podem esquecer que a proposta dos eixos se deu a partir da forma em que o Poder Público 

desenvolve o seu conjunto de ações. Ele, ainda diz que outros caminhos poderiam ser utilizados, a 

exemplo da OMS com os – Modelos Teóricos de Nutrição de Cuidados, que trabalha com alguns eixos 

que estão contemplados em partes no PMPI Recife, mas que para quem atua no Poder Público, seria 

difícil a organização e divisão por secretaria.  

 

Todavia, declara que não insistiu nessa proposta anteriormente. Muito embora, posteriormente não 

só Recife, mas outros municípios e estados brasileiros serão julgados, uma vez que este modelo 

citado, traz outros destaques, tais como: separação de (alimentação e nutrição) da saúde / cuidado 

responsivo / aprendizagem  e, cria um eixo que talvez esteja fragilizado no PMPI de Recife, que é 

Segurança e Proteção, isto é, não existe uma ênfase da discussão do espaço público para o tocante 

aos crimes violentos e como isto impacta na primeira infância.  

 

Destaca por fim, que não traz estas colocações com a intenção de modificar o que já existe, mas para 

clarificar a todos os membros da comissão da trajetória e escolhas realizadas até o presente 

momento, e onde estão as fragilidades para que no momento de aperfeiçoamento estas ações 

possam ser revisitadas e fortalecidas. Considera a inclusão do Eixo – Governança fundamental. Traz 

a experiência da secretaria de saúde na atuação baseada em modelos teóricos dentro da política de 

saúde da criança, tudo o que será encaminhado por Germana, diz ele, não são ações traçadas por 

achismos e, sim dentro dos eixos estruturadores da política, que são os sete eixos estruturadores e a 

partir destes é que se racionaliza o todo.  
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Paulo diz, que os cinco eixos do PMPI do Recife são cruciais, pois apontam para cinco blocos que 

serão priorizados conforme a lógica de desenvolvimento das ações por parte do poder público, mas 

nada impede de transversalizar as contribuições de áreas diversas. Relembra que o plano é decenal, 

porém dinâmico e que, portanto, deve ser atualizado e enriquecido durante o seu processo de 

execução. 

 

A partir de colocações das conselheiras, Maria Auxiliadora e Vesta, sobre a necessidade de destaque 

para os temas – Não violência e cultura de paz, direito à moradia, enfrentamento ao abuso e 

exploração sexual/ criança em situação de rua. Rogério, reconhece a necessidade de ajustes, partindo 

do princípio de que alguns pontos já estão inseridos, merecendo, portanto, um destaque maior em 

tópicos dentro do eixo específico ou como tema transversal. Maria Auxiliadora, destaca sua 

preocupação para que temas importantes não fiquem invisibilizados como subtópicos, mas que 

sejam recepcionados ou como eixo específico ou ligados a um eixo, cujas ações por secretaria já 

estejam garantidas. 

 

Simone, pergunta a Rogério se o Judiciário e Promotorias da Infância e Juventude, irão entrar no PMPI 

e se estas foram provocados para esta discussão. Rogério, responde que houve a provocação por 

ofício para realização de contribuição documental e, até o momento não houve resposta. Maria 

Auxiliadora, diz que não considera cabível a participação destes atores no momento, uma vez que, 

trata-se de um órgão fiscalizador e o PMPI ainda está na fase de construção, relata ainda que pode 

ser inserido em algum momento a necessidade de integração, mas o judiciário ser inserido em ação 

do executivo, não seria fundamental neste momento, conforme sua opinião sobre o ponto.  

 

Rogério, diz que gostaria desta participação, exemplifica que na pauta da educação existem 

posicionamentos distintos entre as PJDCC e VIJ da capital, e no que se refere a primeira infância isto 

seria muito relevante. Maria Auxiliadora, reforça que a experiência delas é importante como 

contribuição para dar um peso nas ações propostas dentro do PMPI. Simone, destaca que existem 

vários núcleos no judiciário e que estes precisam ser escutados, e por fim coloca sua preocupação 

quanto às cobranças futuras. Rogério, destaca que fará um novo contato com o judiciário para o 

fortalecimento deste ponto de discussão. Simone, destaca que haverá audiências públicas e que elas 

provavelmente serão convocadas. Rogério afirma que sim, e complementa que já na primeira 

audiência pública em Dez/2019 as promotorias da infância foram convocadas, com participação da 

promotoria e do analista ministerial (psicólogo) Paulo Teixeira. 

 

Retomando o ponto dos eixos, Paulo Frias, colabora com sugestão para o (Eixo 4) Direito ao ESPAÇO 

Urbano – utilizando o modelo de Segurança e Proteção a partir das recomendações da OMS, 

atenderia a tudo que foi apontado anteriormente por Dora, Vesta, Eduardo. Este eixo, rompe em tese 

com a lógica de trabalho por secretarias, por ser mais amplo. Num modelo a exemplo do Plano 
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Municipal de Aleitamento Materno em Recife, Paulo, propõe ao (Eixo 4) um modelo visual em 

formato árvore com ramificações de outras ações intersetoriais. 

 

Sobre as revisões no arquivo na pasta compartilhada, ponto de pauta desta reunião – item 1, Rogério 

relata que aguarda os comentários dos demais, identificou os comentários de Paulo e Germana no 

texto. Thiago, conselheiro tutelar solicita acesso ao arquivo, Rogério informa que será disponibilizado 

via COMDICA. No chat, Eduardo, coloca que precisa aprofundar a leitura. Andréa Castro, informa que 

as informações da educação estão bem consolidadas. Paulo informa que não concluiu e parou na 

introdução está priorizando a análise junto ao diagnóstico. Germana, informa que já leu introdução 

e as contribuições do COLAB E fez algumas contribuições, irá retomar assim que puder (a partir de 

reavaliação médica devido a seu quadro de imobilização ortopédica no braço direito), e que as 

análises dos dados/diagnóstico está sendo a prioridade, como dito por Paulo. Eduardo sugere que 

após consolidações e, antes de envio do arquivo para a Câmara devemos colocar este “produto final” 

uns 10 ou 15 dias para novas colaborações.   

 

Rogério, acrescenta que as contribuições são muito valiosas, que o PMPI está em sua reta final e as 

próximas semanas serão muito proveitosas e de muito trabalho. Simone, ressalta que os arquivos 

quando encaminhados por e-mail, sejam avisados no grupo de WhatsApp da comissão com 

antecedência, para que sejam socializados, na pasta compartilhada em tempo hábil. 

 

ITEM 2 (ficou por último) - Votação dos painéis construídos no processo de escuta das crianças da 

Rede Municipal de ensino e escolas conveniadas da SEDUC; 

 

Eduardo, pergunta se haverá a votação dos desenhos. Maria Auxiliadora, pergunta se será por 

escolha ou processo de votação, Rogério, sugere que a escolha seja a partir dos desenhos que melhor 

representem o todo, isto é, o conjunto de eixos e ações do PMPI. Eduardo, coloca no chat que no 

Guia para Elaboração do Plano Primeira Infância existe um capítulo específico sobre a consulta às 

crianças. Maria Auxiliadora, relata que processo de votação é algo muito frio e prefere a sugestão de 

Rogério. Andréa Castro, diz que as fotos estão com qualidade baixa tanto para um processo de 

escolha pela comissão, como para uso no documento, e que a comissão recebeu apenas três painéis 

e não os desenhos das crianças por unidade educacional, e questiona, como isto pode ser melhorado. 

Rogério sugere uma ida às unidades educacionais de um fotógrafo da SEPLAG ou da Secretaria de 

Comunicação junto com Karen, para fazer estas imagens. Rogério propõe que a indicação das 

unidades seja feita pela Divisão dos Anos Iniciais, fazer uma lista com cerca de dez unidades 

educacionais e, combinar antes com as gestoras sobre a necessidade. Destaca que caberá a equipe 

técnica (fotógrafos) decidir se a melhor forma de captação das imagens, será fotografar no local ou 

solicitar que os desenhos sejam escaneados. Andréa propõe que para otimização, irá fazer contato 

com a Divisão dos Anos Iniciais e, paralelamente criar uma agenda junto com Karen, para visita às 

unidades educacionais em 03/07 (sexta-feira). 
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Pontos em andamento p/ a próxima reunião: 

 

• Estrutura de Eixos-PMPI na próxima reunião ajustes; 

• Leituras do PMPI (textos da pasta compartilhada); 

• Fotos dos desenhos das crianças (processo de escuta); 

• Ações das secretarias (Assistência e Saúde); 

• Outros.. 

 

 

INFORMES: 

Ficou estabelecido que a data da próxima reunião 07/07/2020 (terça-feira) no horário das 10:00h com 

comunicação realizada nos grupos de WhatsApp e e-mail dos participantes. Não forma definidos pontos de 

pauta para a próxima reunião, mas alguns encaminhamentos, conforme exposto acima. Agradecimentos 

finais, fica a reunião encerrada às 12:00. Observação: Esta reunião possui arquivo em áudio, textos do chat 

e imagens para verificações necessárias. 

 

 

Sistematização: Aurely Macedo   

Recife, 06 de junho de 2020. 


