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ATA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO PLANO DECENAL DA  

PRIMEIRA INFÂNCIA (2020-2030) 

COMITÊ AMPLIADO 

 DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2021 

INÍCIO: 9h00 - FIM:12h:05min 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 

 

Pauta:  

1. Diagnóstico PMPI (2020) – Apresentação da SEPLAG – Secretaria de Planejamento e 

Gestão sobre o processo de levantamento dos dados quanti/qualitativos para a elaboração dos 

eixos e ações do plano;  

2. Apresentação da SEPIN – Secretaria Executiva da Primeira Infância sobre as ações 

executadas nesta fase do PMPI (2021); 

3. Apresentação da SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão – Relatos sobre o formato 

de monitoramento do PMPI junto às secretarias; 

4. Informes; 

 

Equipe Administrativa COMDICA assessoramento: 

 

Aurely Macedo – Técnica Sociopedagógica / Psicóloga 

Angélica Araújo – Assessora de Comunicação / Jornalista 

 

Equipe Administrativa COMDICA participante: 

 

Roberta Sartori - Técnica Sociopedagógica / Pedagoga 

Iêda Acioly - Técnica Sociopedagógica / Assistente Social 

Simone Melo – Secretaria Executiva 
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MEMBROS DA COMISSÃO PMPI COMDICA 

(Resolução 050/2021) 

 

 

FUNÇÃO 

 

Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas 

 

Conselheira Titular GOV – Secretaria de Saúde 

Paulo Germano Frias  Conselheiro Suplente GOV – Secretaria de Saúde 

 

Eduardo Paysan Gomes 

Conselheiro Titular GOV – Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, 

Juventude e Políticas sobre Drogas; 

 

Ana Cristina B. Cavalcanti Avellar 

 

Conselheira Titular GOV – Secretaria de Educação 

 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 

 

Conselheira Titular OSC – Centro de Integração 

Empresa Escola de Pernambuco - CIEE 

Kátia Simone Alves Pintor 

 

Conselheira Titular OSC – Centro Dom Helder 

Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC 

Juliana Accioly Martins Nascimento  

 

Conselheira Suplente OSC – Centro Dom Helder 

Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC 

Maria de Lourdes de Sousa 

 

Conselheira Titular OSC – Casa Menina Mulher 

MEMBROS DO COMITÊ AMPLIADO PMPI  

 

REPRESENTAÇÕES 

 

Solidade Menezes Cordeiro Rede Estadual pela Primeira Infância de Pernambuco – 

REPI/PE 

 

Necy José do Carmo Soares Conselho Tutelar da RPA 01 

 

Sem indicação de representação Conselho Tutelar da RPA 02 

Sem indicação de representação Conselho Tutelar da RPA 03 A 

Sem indicação de representação Conselho Tutelar da RPA 03 B 

 

Lucas Peixoto da Silva Conselho Tutelar da RPA 04 

Thiago Carvalho Conselho Tutelar da RPA 05 

José de Souza Ferraz Neto Conselho Tutelar da RPA 06 A 

Sebastiana Maria dos Prazeres Conselho Tutelar da RPA 06 B 

Dr. Geraldo de Azevedo Nóbrega OAB – Comissão Criança e Adolescente 

 

Emmanuelle Christine Chaves da Silva NINAPE – UFRPE 

Valéria Nepomuceno Teles de Mendonça GECRIA – UFPE 

Sem indicação de representação CRESS 4ª REGIÃO 

Sem indicação de representação CRP 2ª REGIÃO 

Francisca Graças de Jesus 

Madalena Fuchs 

FÓRUM DCA RECIFE 

Luciana Lopes de Vasconcelos Lima SEPIN – SECRETARIA EXECUTIVA DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA 

Aliria Thaísa Monteiro Costa 

Pedro Henrique Wanderley Silva 

Associação das Auxiliares de Desenvolvimento 

Infantil - ASSADIR 

Ivanete Paulino Tavares 

Ana Paula do Carmo de Santana 

Associação das Redes de Escolas Conveniadas 
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Síntese de memória da reunião 
 

 

Iniciada a primeira reunião do Comitê Ampliado de monitoramento do Plano Municipal 

Decenal da Primeira Infância, às 09:16, com abertura de sala virtual pela equipe de 

comunicação do COMDICA Recife, e sequencialmente repasse de orientações técnicas sobre o 

uso da sala, ferramentas da plataformas e tempo de fala para cada participante. Ainda nesta 

perspectiva o presidente do COMDICA Recife Eduardo Paysan fez uso da palavra para dar as 

boas-vindas para todos/as, mencionado ainda da importância de realização das colocações 

verbais por ordem de fala, respeitado assim, sempre, o término da conclusão do raciocínio do 

outro participante. 

 

Eduardo Paysan, inicialmente diz: que grande parte das pessoas presentes no Comitê 

Ampliado, já vem participando do processo de construção do PMPI Recife (2020-2030); 

ressaltando ainda que, conforme o Marco Legal da Primeira Infância do município do Recife 

Lei do ano de 2018, dispõe que haverá três instâncias de monitoramento, da avaliação e 

implementação do PMPI: uma delas é o Comitê Intersetorial, liderado pelo Gestor Municipal 

junto aos secretários, o outro é o Comitê Executivo que atua junto com os/as técnicos/as de 

cada secretaria que estão mais diretamente vinculados a implementação das ações presentes no 

plano; e a última instância que se trata do Comitê Ampliado que é convocado pelo COMDICA, 

Sra. Vereadora Ana Lúcia do Rêgo Ferreira Câmara Municipal de Vereadores do Recife  

Sr. Vereador Ivan Vasconcellos de Moraes Filho Câmara Municipal de Vereadores do Recife 

Jane Santos UNICEF – Escritório Recife 

Bernadeth de Lourdes Gondim CDC – Centro de Desenvolvimento e Cidadania – 

OSC 
ROSIGLAY CAVALCANTE DE VASCONCELOS 

 
Departamento de Polícia da Criança e do 

Adolescente – DPCA 

 

Sem indicação de representação DEFENSORIA PUBLICA DE PERNAMBUCO 

Sem indicação de representação COORDENAÇÃO DA INFANCIA E 

JUVENTUDE – CIJ 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO – 

TJPE 

Sem indicação de representação CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social 

Sem indicação de representação COMSEA – Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar 

Sem indicação de representação CMS – Conselho Municipal de Saúde  

 

Isaac Machado de Oliveira 

Fernando José Félix da Silva 

CME – Conselho Municipal de Educação 

  

CONVIDADOS/AS DA REUNIÃO 

 

REPRESENTAÇÃO 

Luciana Lopes de Vasconcelos Lima Secretaria Executiva da Primeira Infância 

José Teófilo Batista de Queiroz Júnior Secretaria de Planejamento e Gestão 
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vislumbrando uma prestação de contas do que vem sendo implementado em relação ao PMPI. 

Afirmando ainda, o ponto da construção coletiva, proposição ao longo desse monitoramento e 

avaliação externa, garantindo que haja condições de proposição, construção e revisão. 

 

Com base nesta explicação introdutória, Eduardo, destaca que o COMDICA como órgão 

responsável pelo Comitê Ampliado, fez as chamadas para cada órgãos e instituições e reforça, 

que se dentre os presentes exista alguma representação, que ainda não tenha encaminhado 

formalmente resposta ao COMDICA, que o façam dentro do mais breve possível, pois o 

COMDICA fará a publicação em Diário Oficial da composição deste Comitê. 

 

Coloca ainda, que o COMDICA possui uma Comissão da Primeira Infância no seu âmbito e 

formada só por conselheiros/as, onde são realizadas as discussões para que sejam tratadas 

dentro do espaço do Comitê Ampliado PMPI. Na sequência diz que: na programação da 

reunião daquela data, a previsão era a oferta de um nivelamento de saberes e status do 

monitoramento das ações do PMPI em execução, nos três níveis de Comitês. 

 

No ponto um da pauta, havia a descrição da realização de uma apresentação a ser realizada pela 

SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão por Mirza, servidora que auxiliou a Comissão 

Primeira Infância na construção do diagnóstico para a elaboração do PMPI. Eduardo, sinaliza 

ainda, que possivelmente a maior parte dos/as participantes possam ter recebido o exemplar da 

publicação do supracitado plano, mas caso não o tenha recebido, que façam contatos com 

Aurely, técnica do COMDICA que faz o assessoramento da comissão e comitê ampliado 

PMPI. 

 

E que quiser de imediato acessar o documento, podem fazê-lo através de consulta ao portal do 

COMDICA na aba Publicações – e, lá, encontrará o PMPI completo em arquivo PDF para 

download e impressão. O diagnostico realizado para a elaboração do PMPI encontra-se no 

corpo da publicação do plano. 

 

Assim, retomando a apresentação da pauta, Eduardo informa que Mirza, infelizmente por 

ordem de outros compromissos na PCR, de fechamento de orçamento PPA, não conseguiu 

confirmar a sua participação na reunião, ficando assim o primeiro ponto de pauta suspenso de 

uma discussão sequencial, porém, Eduardo diz que num momento futuro este convite poderá 

ser refeito, para que a mesma possa narrar ao Comitê Ampliado como amiúde foram realizados 

os levantamento dos dados apontados como perfil diagnóstico, das políticas públicas da cidade 

para o público da primeira infância, com dados quali-quanti muito ricos e que embasam o 

PMPI (2020-2030). 

 

E diante da não possibilidade da realização do primeiro ponto de pauta, o Comitê passa a ser 

convidado para assistir à apresentação da SEPIN – Secretaria Executiva da Primeira Infância 

que faz parte da Secretaria de Educação a ser realizada pela Sra. Luciana Lima, e que ela irá 

falar como está sendo desenvolvido o trabalho de desenvolvimento das ações para a Primeira 

Infância em relação as diversas secretarias. 
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Na sequência de pauta, como terceiro e último ponto, o Sr. Téo, que faz parte da SEPLAG – 

Secretaria de Planejamento e Gestão, vai falar um pouco como está sendo construído o 

monitoramento em relação a essas ações que o município desenvolve.  

 

Por fim, Eduardo explica, que  a partir das apresentações mencionadas, será aberto ao público 

sessões de falas para: perguntas, proposições, colocações e outros, construindo coletivamente 

como vai ser o nosso planejamento dos trabalhos desse Comitê Ampliado, a Lei do Marco 

Legal Municipal, diz, que ao final de cada ano, cabe ao Comitê Ampliado apresentar 01 (um) 

relatório anual apontando os resultados das implementações das ações do PMPI conforme seus 

eixos respectivos, mas na Comissão Primeira Infância COMDICA as discussões que tem 

perpassado é  que o Comitê não deve apenas se ater ao relatório nas questões do que foi 

realizado ou não, mas também ser contributivo nos diálogos que tratem das fases executórias, 

também; tornando assim a atuação do Comitê Ampliado mais próxima e propositiva. 

 

Conclui, relatando que a sua fala é a tentativa de dar um panorama do que vem sendo 

construído, mas que nada está pronto, na realidade trata-se de processos, e a instalação do 

Comitê Ampliado naquela data é o primeiro momento de encontro, e dada a qualidade da 

composição deste , certamente o trabalho a ser realizado será bem interessante para reafirmar, 

efetivar as ações que o município já vem desenvolvendo e aprimorar outras, com a janela de 

abertura para novas construções, implicando também as instituições da sociedade civil e 

diversas instâncias aqui convocadas e que de imediato aceitaram o chamado para fazerem parte 

do Comitê Ampliado. 

 

Destaca a realização do Lançamento da Frente Parlamentar da Primeira Infância do Recife 

através de reuniões públicas, e que a Frente é uma aliada importante na Câmara Municipal de 

Vereadores do Recife, destaque para a aprovação do PMPI Recife enquanto Lei Municipal, e 

com isto, se busca atrelar as ações do plano ao orçamento público, e nisto a Câmara é 

fundamental, tanto é, que a mesma compõe esse Comitê Ampliado. 

 

Neste interim, Eduardo, reforça que esta é a ocasião em que todas/os irão colocar as mãos na 

massa, nesta construção coletiva, sendo todas/os muito bem-vindos/as, e agradece amplamente 

aos/as presentes. 

 

Foi realizada uma roda de apresentações de todos/as presentes, que aparecem na lista acima 

desta ata, com exceção das seguintes presenças: Sra. Valéria Nepomuceno Teles de Mendonça 

(representada por Lidiane Gonçalves – Pesquisadora GECRIA/UFPE), os representantes das 

instituições que não fizeram suas indicações, Sra. Solidade Menezes que justificou a 

dificuldade de conexão à sala, Sr. Paulo Frias (período de férias), Sra. Maria de Lourdes de 

Sousa (atividades institucionais – Casa Menina Mulher). O COMDICA disponibilizou um link 

formulário de inscrições para registro de todas as participações, pois no momento da rodada de 

apresentações nem todos os/as participantes estavam presentes ou estavam possibilitados de 

usarem câmeras e microfones.  
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Antes da apresentação da Sra. Luciana Lima (SEPIN) Eduardo faz a leitura da Lei Municipal 

18.491 e disponibiliza o link no chat do Meet para quem desejar ter acesso; a leitura realizada é 

especificamente o art. 17 que reza sobre o Comitê Ampliado.  

 

Segundo ponto da pauta: Apresentação – SEPIN (Secretaria Executiva da Primeira 

Infância) Sra.: Luciana Lima 

Exposição de slides – Anexo 1 

 

Inicialmente, Luciana agradece a Eduardo Paysan pelas palavras e a acolhida do COMDICA 

Recife e por todas as oportunidades e parceria que coube a SEPIN. A mesma informa, que fará 

a exposição de uma apresentação preparada pela equipe da SEPIN.  

 

A partir do compartilhamento do arquivo a exposição é realizada, e dos pontos principais, 

citados para além dos textos em arquivo (disponibilizado em anexo 1 a esta ata), destacam-se: 

 

Logo na primeira tela, apresenta-se a SEPIN – Secretaria Executiva da Primeira Infância como 

responsável por ações tais como:  Publicação do Relatório Anual do Monitoramento PMPI / 

Campanhas Educativas (divulgação dos direitos da criança de 0 a 06 anos de idade) / 

Formações (Adis, professoras e gestoras da rede municipal de ensino, diálogos para 

planejamento de atividades formativas) / Eventos (Participações em 01 a 12/10/2021 na Bienal 

do Livro de PE com oficinas de psicomotricidade, de artes, nas Semanas do Bebê, de 

Prevenção de Acidentes com Crianças em parceria com as OSC’s Visão Mundial e Aldeias 

Infantis, e Semana do Brincar) e neste último realiza convite para participação de todas/os de 

18 a 22/10/2021 na Semana do Brincar ano 2021/ Articulações (Secretarias, Programa Mãe 

Coruja transversalizando com outras pastas além da Saúde) / Monitoramento das Ações, 

Projetos e Programas, sendo 06 (seis) eixos. A SEPIN está na estrutura da Secretaria de 

Educação do Recife e se socializa com todas as secretarias municipais e com outras diversas 

áreas além da Prefeitura do Recife. 

 

Outro ponto importante da apresentação, nas telas que seguem é o relato da primeira entrega do 

PMPI – Laboratório de Formação da Primeira Infância (espaço que proporciona diálogos 

sobre: afeto, iniciação a leitura, cuidado, alimentação,  saudável, práticas familiares, 

importância do brincar, trabalhos corporais/movimento)  a realização da inauguração foi em 

maio/2021 na Semana do Bebê, e o espaço está localizado na Escola de Formação Professor 

Paulo Freire, porém, além do espaço físico, trata-se sobretudo de um projeto, mas que como 

estrutura física traz características de aconchego, proporcionando que neste espaço haja 

discussões de pautas relevantes, menciona o convite realizado ao COMDICA para realização 

de um momento formativo/oficina, com data sugerida e no aguardo de resposta ao convite para 

participação. Informa que a agenda para as oficinas até o mês de dezembro/2021 está cheia. A 

divulgação de oferta dos cursos/oficinas se dá através do canal de comunicação – Gestor em 

Rede, pela Secretaria de Educação. Contudo, outras formas de divulgação acontecem, para que 

profissionais de outras áreas da prefeitura ou externas, e sobretudo às famílias possam 

participar destes momentos formativos. Exemplos de grupos já alcançados: ( Profissionais do 

Programa Mãe Coruja / Equipes dos Compaz / Equipe da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos). 
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Existe aval do Executivo Municipal, para fomento à descentralização do  Laboratório de 

Formação da Primeira Infância, e assim, Luciana informa que está em andamento um processo 

licitatório com edital publicado para a implementação de 02 (dois) LFPI itinerantes e assim, 

será possível alcançar essa prestação de serviço de qualidade em todos os bairros do Recife, 

sempre com escuta ativa para a demanda local, e o retorno dos/as participantes sobre a 

avaliação do curso ofertado e quais outros poderiam ser disponibilizados. 

 

Todo o espaço é composto por uma decoração lúdica, interativa e convidativa ao 

universo/infância (grifo meu), vide as fotos presentes nos slides (anexo 1). 

 

A segunda entrega que será realizada e presente no PMPI, é o Centro de Referência da 

Primeira Infância, este é um espaço destinado às crianças de 0 a 06 anos de idade. Luciana, 

informa, que na data de 26/08/2021, foi assinada a OS – Ordem de Serviço. Essa unidade do 

Centro de Referência da Primeira Infância – CRIAR, estará localizado no COMPAZ Miguel 

Arraes no bairro da Caxangá, neste espaço haverá áreas de ludicidade com contação de 

histórias, teatro, músicas, um espaço Mãe Coruja em suas dependências, atendimento 

especializado, bebêteca (brinquedoteca voltada para bebês, cujo modelo já é uma realidade nos 

espaços do Geraldão e nos COMPAZ). Igualmente ao Laboratório da Primeira Infância, o 

CRIAR – Centro de Referência da Primeira Infância, também tem proposta para que seja 

descentralizado. A primeira unidade do CRIAR, está com previsão de construção e finalização 

num prazo de 09 (nove) meses. Nas telas de apresentação, a SEPIN traz imagens do projeto do 

prédio em seus espaços. 

 

Em seguida a SEPIN traz exemplos de transversalidade com outras secretarias e políticas 

públicas; com: (fortalecimento da educação infantil / Semana o Bebê / Programa Mãe Coruja / 

Primeira Infância no SUAS / Redes de Inclusão / Urban 95). Em uma ação direta do Executivo 

Municipal e do secretario de educação, foi deliberada a criação do dobro de vagas nas creches 

municipais até o ano de 2024, com assinatura do ato na data de 24/08/2021 Dia da Infância – 

Programa de Expansão de Creche (Infância na Creche), disponibilizando assim mais 7.000 

(sete mil) vagas em creches municipais. 

 

A semana do bebê como uma marca da UNICEF, que a prefeitura do Recife desde o ano de 

2015 tem apresentado anualmente uma grande mostra de primeira infância, com 

reconhecimento da UNICEF da semana do bebê maior e melhor semana do bebê do mundo, a 

que se realiza na cidade do Recife/PE. 

 

Programa Mãe Coruja que trabalha a mãe/gestante, do pré-natal até a criança aos 06 anos de 

idade, atua de forma intersetorial, embora possua seu eixo central na secretaria de saúde, e faz 

parte do Comitê Executivo do PMPI. 

 

Primeira Infância no SUAS, fazendo referência as execuções do Programa nos níveis estadual 

e municipal. 
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Rede de Inclusão , iniciado com a epidemia do Zika vírus, com realização de trabalhos para 

estímulo do desenvolvimento infantil nas crianças com deficiências. 

Projeto Urban 95, parceria internacional, cujo projeto visa a concretização de uma cidade ideal 

voltada para a utilização de uma criança a partir dos seus 03 anos de idade, medindo a estatura 

de 95cm, e nesta perspectiva, uma cidade pensada para uma criança nestas características e 

para sua rede de cuidadores/as ,é concebida como uma cidade ideal para todos/as, pensando nas 

diversidades da população, faixa etária, mobilidade de pessoas com deficiência, gestantes e 

outros. Trata-se de um projeto pioneiro no Brasil, mas que já é implantado em outros países. A 

cidade do Recife, foi a primeira a adotar um projeto do Urban 95, tendo 02 (duas) praças na 

Iputinga, isto é, as praças e o entorno delas, pois a ideia do projeto Urban 95 é de que a criança 

seja autônoma e segura durante o trajeto nos espaços públicos. 

 

Outros projetos, programas que fazem parte da Primeira Infância já em execução foram 

dispostos na tela de sequência e aqui apenas citado, pois o material com informações completas 

encontra-se no anexo 01 desta síntese de memória. 

 

Na sequência e ainda no tema intersetorialidade, Luciana, aborda ainda a firmatura de parceria 

para estabelecimento da UAPI – Unidade Amiga da Primeira Infância , sendo este um projeto 

da UNICEF, que concederá um selo num prazo de até 18 meses, e o mesmo tem como marca o 

tema:  Unidade Amiga da Primeira Infância. Este projeto começou na cidade de Fortaleza/CE, 

a primeira edição foi realizada com a secretaria de saúde, sendo, unidades da saúde como 

referências para a primeira infância, e, agora nesta segunda edição, 06 (seis) capitais, dentre 

elas Recife foi escolhida para participar, assim, por adesão as unidades participantes em Recife 

são as unidades da secretaria de saúde e da educação, sendo assim, um projeto piloto para a 

UNICEF. Frisa que para a conquista do selo, Recife precisará atender a muitas premissas, e 

que existe um longo caminho a ser percorrido, mas que Recife certamente vai se destacar para 

que possa ter o mérito de recebimento do supracitado selo, no ato de assinatura autoridades 

municipais, prefeito e secretário/a das respectivas pastas, juntamente com a Sra. Luciana, com 

o representante da UNICEF, se fizeram presentes. 

 

A SEPIN apresenta ainda, as praças da infância construídas a partir do projeto Urban 95, a 

exemplo das duas praças no bairro da Iputinga, entregues no ano de 2020, outra na comunidade 

do Alto Santa Terezinha, entregue em fevereiro/2021 e ainda extraído do plano de gestão do 

executivo municipal projeto que vislumbra trazer para a cidade uma referência em qualidade de 

Praça da Infância. 

 

Primeira Infância no Plano Plurianual no ano de 2022 -2025, parceria estabelecida com a 

Fundação Maria Cecília de Souto Vidigal, cuja assessoria se estabeleceu gratuitamente, a fim 

de colaborar na implantação do programa para a primeira infância no PPA, e assim tendo a 

garantia de orçamento para as execuções das ações, projetos e programas a partir do próximo 

ano com duração de 04(quatro) anos, conforme previsto em Lei Municipal. Luciana comenta: o 

PPA tem duração de 04 anos, o PMPI de 10 anos, mas a política pública perdura por isso que o 

trabalho realizado é embasado na permanência da ideia de cuidado para com a criança dos 0 

aos 06 anos de idade, de forma prioritária.  
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Apresenta as duas bases legais da atuação da SEPIN, e afirma que o desejo é que no próximo 

encontro sejam apresentadas três bases legais, isto é, somada a Lei do PPA municipal (2022-

2025), são as bases atuais: 

 

Lei 18.491/2018 – Marco Legal da Primeira Infância do Recife que possui: 15 diretrizes / 70 

ações / 14 princípios norteadores / 53 competências; 

 

Primeiro Plano Municipal Decenal da Primeira Infância (2020-2030) que possui 05 eixos 

norteadores com a seguinte divisão: Direito à Saúde / Direito ao Espaço Urbano / Direito à 

Assistência Social e Direitos Humanos / Direito à Educação e Cultura – todos interseccionados 

pela – Governança e Intersetorialidade; 

 

Nas telas seguintes, Luciana, apresenta o modelo de cidade ideal para crianças na primeira 

infância – a cidade que molda os primeiros seis anos cruciais da criança. E faz referência a 

escuta  realizada com cerca de 40.000 mil crianças da rede pública de educação da cidade do 

Recife, na faixa etária dos 04 aos 08 anos de idade a partir das seguintes perguntas norteadoras: 

 

O que eu gosto em Recife? 

O que eu não gosto em Recife? 

O que eu quero em/e para Recife? 

 

Aparecem como respostas principais: (vizinhos, posto de saúde, hospital, assistência social, 

creche e escola) 

 

Por fim traz os três modelos de monitoramento previstos em Lei: Comitê Intersetorial, 

Executivo e Ampliado, de acordo com o previsto na Lei 18.491/2018. E no que se refere a esta 

pauta, a próxima exposição será mais diretiva a temática, diz Luciana, e será realizada por Téo 

da SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 

Luciana, destaca que como grande entrega, no final do ano 2021 a SEPIN apresentará  relatório 

anual detalhado do Primeiro Plano Decenal PMPI com informações sobre os investimentos 

orçamentários, o progresso das ações previstas para o período em avaliação e o avanço dos 

resultados, e esta prestação de contas contará com as contribuições do Comitê Ampliado 

capitaneado pelo COMDICA Recife. 

 

Apresentação finalizada com agradecimentos dirigidos ao COMDICA Recife e Câmara de 

Vereadores do Recife, a apresentação foi disponibilizada para o COMDICA com fins de 

compartilhamento aos/as participantes. 

 

  

Antes da passagem de pauta, o presidente do COMDICA faz menção de boas-vindas aos 

participantes que acessaram a sala pós início da reunião e em caráter especial a Sra. Jane 

Santos representante da UNICEF no Comitê Ampliado. Em fala, a Sra. Jane, diz que é uma 

grande satisfação estar vivenciando este momento e destaca a importância enquanto 

organização para a UNICEF da parceria com a prefeitura do Recife, pede desculpas pelo 
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pequeno atraso, diante de uma confusão de agendas. Ainda sobre o momento, ela diz: do foco 

dos últimos anos da prefeitura do Recife em marcar a criança como protagonista geral, o centro 

da organização da política global do município, destaca-se como testemunha no cotidiano dos 

trabalhos realizados em conjunto, com a equipe da PCR, faz menção a Téo, Madalena Fuchs, 

Luciana Lima, Eduardo Paysan e diz estar emocionada de ver o quanto Recife tem marcado 

com essa potência de se transformar realmente na capital da primeira infância. 

 

Destaca que não é à toa que a partir de dados concretos um processo de avaliação de 04 

(quatro) anos na PCR, e frisa que dentre as 10 capitais acompanhadas pela UNICEF no Brasil 

no período de 2016 a 2020 o case Recife foi justamente a cidade caracterizada por evidência 

científica que mais se estruturou e que mais investiu na primeira infância, desde a própria 

estrutura de governança que coloca destaque para a Secretaria Executiva da Primeira Infância, 

ligada inicialmente a Secretaria de Planejamento e Gestão e a partir de então da Educação, é 

um marcador importante do olhar da gestão para a Primeira Infância. 

 

Elogia o bom desenvolvimento dos trabalhos realizados e diz: o Marco Legal está bem 

consistente com a captação de apoios estratégicos de grandes organizações especialistas na 

primeira infância, por fim reafirma a parceria da UNICEF e recomenda ser esta a hora de 

seguir na implementação nesse olhar a partir do PMPI (2020-2030) que é bastante robusto, 

com destaque para a viabilidade financeira, pois não adianta um lindo plano com marcos e 

formulações, não só técnicas/políticas, mas com visão de participação social expressiva, algo 

que foi crescendo a partir do investimento do poder público na participação da sociedade. O 

COMDICA Recife marcou muito na cobrança por uma participação maior da sociedade e da 

criança e do adolescente na cena, então, de seguir realizando, e como cidadã, ela destaca que 

irá apreciar nos próximos anos as respostas que Recife deverá garantir para enfim enfrentar 

todas as vulnerabilidades das nossas crianças, nas várias Recifes e trabalhar todos os domínios 

da atenção que caracterizem e garantam de fato o cuidado integral a cada criança e adolescente 

e as suas famílias por consequência. Termina sua fala, externando sua gratidão.  

 

Terceiro ponto da pauta: Apresentação – SEPLAG (Secretaria de Planejamento e Gestão) 

Relatos sobre o formato de monitoramento do PMPI junto às secretarias; 

Sr.: José Teófilo (Téo) 

Sem exposição de slides 

 

Logo na abertura de sua fala, o Sr. Téo pede desculpas aos/as presentes por dispor de uma 

apresentação em slides. Em seguida faz sua apresentação pessoal e institucional. 

 

Já no tocante ao tema, o mesmo traz uma breve contextualização sobre sua lotação na 

SEPLAG, destaca que nos anos de 2019/2020 esteve na secretaria de saúde, passando para a 

SEPLAG no atual setembro/2021 e assim diz ele, no período da construção do PMPI Recife, 

sua vivência profissional na saúde, estava focada no enfrentamento a pandemia do COVID 19. 

 

Coloca ainda, que ao chegar em setembro/2021 na SEPLAG recebe como missão fazer parte 

do Comitê Intersetorial e Executivo de monitoramento do PMPI em suas ações. Desde já, o 

mesmo informa que já existe uma metodologia muito bem aplicada no governo do estado de 
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PE, aplicada ainda pela prefeitura do Recife desde o ano de 2013 e que será implantada dentro 

do monitoramento do PMPI, que é o CICLO PDCA, destacando ele ser uma metodologia que 

muitos/as presentes na reunião podem ser se aprofundado no tema. O CICLO visa a melhoria 

contínua da entrega de projetos e de processos de trabalho, divide-se em 04 eixos: 

Planejamento / Execução / Monitoramento / Agir_Corrigir, atua em condição cíclica, isto é, se 

repete anualmente e se retroalimenta, assim na medida que o tempo vai passando e na execução 

dele a melhoria do acompanhamento torna-se contínua, no que se refere aos prazos de entrega 

dos projetos e processos de trabalho. 

 

 O primeiro movimento da SEPIN no monitoramento, foi entender em que momento do ciclo 

estamos, foi percebido que durante todo o ano de 2020 foi desenvolvido um diagnóstico, 

consulta pública, definição de ações propositivas para a primeira infância e por fim lançado o 

PMPI. Logo, se entende que a fase de planejamento desse plano já foi realizada e hoje no 

CICLO em sua metodologia nos encontramos em duas fases: execução (desenvolvimento de 

planos de ação para que todos os projetos do PMPI possam sair do papel), e na fase do 

monitoramento (onde a SEPLAG dará suporte a SEPIN no monitoramento das ações). 

 

Ele, aborda que, o PMPI é robusto e traz uma escala de 260 ações com mais de 10 secretarias 

envolvidas dentro da prefeitura do Recife. O alinhamento do formato de acompanhamento 

junto às secretarias ainda está sendo dialogado e planejado, ou seja, já existe um planilhamento 

com um banco de dados de todas as ações, dividas por eixo, por linhas de segmento das ações 

junto às secretarias, na semana subsequente a reunião presente a SEPLAG informa que irá 

sentar com cada secretaria que tenha ações dentro do plano para realização de um trabalho de 

alinhamento de conceito do monitoramento dessas ações, e deste ponto dar início a 

interferência da SEPLAG dentro da condução dessas ações nas secretarias. 

 

Explica que a função da SEPLAG é ser facilitadora, articuladora para fazer com que as ações 

sejam realizadas, por exemplo: uma licitação que está com entraves em alguma fase que está 

impedindo o andamento de um projeto / articulação com uma outra secretaria diante de algum 

gargalo que está impedindo que a execução saia do papel. É nesta perspectiva que a SEPLAG 

atua no monitoramento, para o destravamento de processos.   

 

Sendo ainda colaborativa na elaboração da prestação de contas do que foi feito. Observa que 

este é um trabalho feito a quatro mãos, descentralizado, com a participação dos pontos focais 

das secretarias que estão sendo definidos para que se possa, bimestralmente, em reunião do 

Comitê Intersetorial e Executivo do PMPI dando um parecer para quem for de direito, à 

sociedade civil organizada, Câmara de Vereadores do Recife, quaisquer órgãos externo de 

controle sobre a boa condução do monitoramento dessas ações contidas no PMPI Recife   

  

Finaliza a sua apresentação e coloca-se para perguntas e outras solicitações de esclarecimento. 

Agradece a atenção de todos/as presentes. E coloca-se à disposição para compartilhamento de 

documentos a nível de monitoramento do PMPI. Informa que, para além da planilha das ações, 

haverá a construção de uma ferramenta online de acompanhamento do PMPI, a organização 

dessa tarefa está sob a responsabilidade da SEPLAG. A ferramenta visa facilitar a comunicação 

com os nossos pontos focais das secretarias. 
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Inscrições e falas dos/as participantes: 

 

Alíria –  Faz agradecimentos as representações da SEPLAG / SEPIN e COMDICA; e em 

seguida pergunta: Objetivamente, se numa próxima reunião haverá o compartilhamento de 

informações sobre as metas do PMPI? Alguma meta especificamente dentro do PMPI já foi 

atendida ou já está em processo de encaminhamento, (por exemplo: de forma pedagógica 

encaminhar algum arquivo por e-mail ou outro modelo de compartilhamento)? E complementa, 

seria interessante, para que o Comitê possa compreender e ter uma visão de quais metas foram 

alcançadas, pois estamos em meados de outubro/2021 e dentro do PMPI existem metas com 

prazos para esse ano vigente a serem cumpridas e por fim reforça a sua solicitação que se 

alguma meta já estiver sido cumprida ou estiver em andamento, seja enviada para o Comitê 

Ampliado PMPI. 

 

Ivanete – Por problemas de conexão áudio passamos para a inscrição seguinte; 

 

 

Prof.ª Emmanuelle – Em complemento ao encaminhamento sugerido por Alíria, Emmanuele 

diz que teve um rápido acesso a publicação do PMPI, mas ainda não se debruçou numa análise 

completa; assim, não pode confirmar se existe ou não previsto nesta fase o alcance de algumas 

metas, ou alguma organização temporal em relação a meta e o seu prazo para resoluções, ou 

não há esse dado, todas as metas foram lançadas para cumprimento no prazo de 10 (dez) anos 

que será a durabilidade deste primeiro plano decenal. Sugere que seja informado como se dará 

essa organização meta e temporalidade da execução (anos/período), para um melhor 

acompanhamento do grupo. Frisa que geralmente nos planos, existem metas que podem ser 

vencidas (curto, médio ou longo prazos) pensando nestes 10 (dez) anos. 

Em resposta a fala da Profª. Emmanuelle, Alíria, informa que ao lado das metas na tabela dos 

eixos, há a descrição dos períodos e a secretaria responsável, e exemplifica com a meta 3.3 que 

se refere a Secretaria de Educação e aos servidores - Reconhecimento pedagógico das/os Adis 

que está com prazo de cumprimento para o ano de 2021. 

 

Ivanete – Retomada a inscrição. A participante pergunta à Sra. Luciana: Primeiramente 

parabeniza a apresentação da SEPIN. Destaca que a apresentação realizada é uma demanda 

presente no CME – Conselho Municipal de Educação, mas que ainda não havia sido 

confirmada junto à SEPIN. E pergunta: É sabido que Recife possui vinte e quatro escolas 

comunitárias conveniadas com a Secretaria de Educação, e na apresentação, foi mencionado 

um tópico sobre as formações dos profissionais da rede municipal de ensino, e assim, questiona 

se os/as profissionais das escolas comunitárias também serão incluídos/as nestes momentos 

formativos?  

 

Lourdinha – A mesma lança duas perguntas para Luciana/SEPIN: 1) Em relação as 

campanhas, e a divulgação da Semana do Brincar em 18 a 22/10/2021, a campanha acontecerá 

em todas as unidades ou a SEPIN realizou recortes de alcance para algumas unidades? E essa 

campanha é só estendida a rede municipal ou vai também para outros locais?  2) O Centro de 

Referência da Primeira Infância que está em fase de licitação para início da sua concretização, 
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ele vai poder ser utilizado a partir de agendamentos também pelas organizações da sociedade 

civil que trabalham com a faixa etária em destaque?  

Por fim, reforça a importância de que esses dados de alcance das metas no PMPI sejam 

compartilhados, observa e elogia a importância da apresentação realizada para nivelar o acesso 

à informação por todos/as; mas é fundamental a materialização da política, com demonstração 

do que já foi concretizado através da leitura dos dados. 

 

Lourdinha amplia, a necessidade da formação para as organizações da sociedade civil que 

atuam com crianças nas faixas de idade dos 00 aos 06 anos, é possível? 

 

Ir. Graças – Cumprimenta a todos/as e elogia a formatação das apresentações dizendo ter 

considerado interessante todas as colocações e de uma certa forma se sente contemplada nas 

falas de Lourdinha e Ivanete, mas a título de reforço a mesma gostaria de saber se as ações do 

PMPI já apresentadas naquela data, alcançarão as comunidades, pois o grande desafio é o 

atendimento de crianças sobretudo nessa idade, e apresenta dados do seu território de atuação – 

Comunidade do Bode no Pina com cerca de 70.000 setenta mil habitantes a maior parte das 

crianças não estão inseridas nas creches, um outro grande recorte estão nas escolinhas 

particulares cujos pais se esforçam para pagar, pois a rede municipal de ensino não garante 

vagas para todas as crianças daquela comunidade e cita as unidades existentes: Escola 

Municipal Novo e João Cabral.  

 

Reforça que muitas crianças ainda não estão contempladas no acesso a esses cuidados 

belíssimos apresentados neste modelo piloto através do PMPI, diante dos desafios presentes 

nas comunidades, pois na sua reflexão o alcance do poder público nas comunidades ainda é 

muito insuficiente. Traz como exemplo sua experiência no atendimento a 200 duzentas 

crianças e adolescentes na comunidade do Bode num recorte etário dos 06 aos 16 anos, outra 

atuação apenas com a população idosa a partir dos 60 anos de idade, atendendo atualmente 110 

cento e dez idosos/as, e num total atendendo 180 cento e oitenta famílias, e nestas famílias a 

OSC observa a partir das escutas que realizou nas fases iniciais e atual da pandemia, durante a 

distribuição das cestas básicas, que a maioria das queixas familiares era de não ter local para 

acompanhamento e atendimento das crianças pequenas. Em síntese, reforça a pergunta inicial, 

se as ações do PMPI também alcançarão as comunidades, e coloca a sua OSC à disposição para 

estabelecimento de futuras parcerias e articulações. 

 

Alíria em resposta a Sra. Graças, informa que no PMPI as metas 1.2 e 1.6 incluem o terceiro 

setor, escolas conveniadas, e nas áreas de Zona Especial de Interesse – ZEIS. E sobre a 

formação, a mesma diz que existe nas metas 3.1 e 3.4 se incluem as escolas privadas e 

conveniadas, ela destaca que o PMPI se refere a todo o sistema de ensino ao conjunto de toda 

sociedade recifense, então todos/as estão no PMPI contemplados/as.  

 

Luciana – Antes de responder às perguntas, colocações, comentários e sugestões, abre um 

parênteses para cumprimentar Jane Santos da UNICEF que tem sido uma parceira de trabalho 

importante nesta tarefa de mais de quatro anos voltadas para a primeira infância, parabenizando 

pelo trabalho realizado e congratulando a mesma por sua fase de aposentadoria que se iniciará. 
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Externaliza com emoção a sua grande colaboração na garantia de direitos do público da 

primeira infância. 

 

Em seguida, começa a fase de respostas, sobre as colocações de Alíria – Já existem sim metas 

já cumpridas através de ações, como já dito na apresentação o Programa de Expansão de 

Creches, está previsto no PMPI, as formações, e conforme também previsto no PMPI, teremos 

esse relatório anual, então todas as metas alcançadas e em processo ou em fase de 

planejamento, serão devidamente publicizadas. Muitas metas estão sendo trabalhadas 

diariamente, existe essa efetivação do PMPI a política pública de primeira infância, ela não está 

sendo construída apenas, ela também está sendo aprimorada e, portanto, sua materialização é 

diária. 

 

Com relação a pergunta de Emmanuelle – Os prazos do PMPI, Alíria já explicou, então, os 

prazos estão presentes nas tabelas, as metas com os prazos. E destaca a fundamental 

contribuição do NINAP na elaboração do PMPI, e que no caderno, a partir da análise é 

possível observar detalhadamente nos campos respectivos aos eixos, cada objetivo, metas, 

ações, prazos e responsáveis. A Profª. Emmanuelle destaca que para este semestre está 

incluindo o estudo do PMPI com os alunos da Pedagogia na disciplina – Psicologia do 

Desenvolvimento Infantil, justamente para incluir a questão da legislação que aqui em Recife é 

aplicada. Luciana, comemora a informação recebida, e se coloca à disposição para conversar 

com a turma sobre o PMPI.  

 

Em resposta à Ivanete Paulino – Sobre a apresentação, a mesma está sim disponível, conforme 

mencionado no comecinho da reunião, o arquivo já está com o COMDICA para ser 

socializado, pois se trata de informações públicas, e é de grande interesse da gestão que estas 

informações alcancem o maior número de pessoas, e que estes dados possam ser multiplicados, 

e no caso de dúvidas a SEPIN está de portas abertas.   

 

Em resposta à Ivanete, Lourdinha e Ir. Graças – Sobre as formações elas estão abertas, sobre a 

formação no Laboratório da Primeira Infância elas já foram ofertadas ao COMDICA, 

Sociedade Civil, Escolas Conveniadas e o espaço do LPI está de portas abertas, e neste 

momento Luciana reforça o convite as presentes, para que todo esse conteúdo de qualidade 

possa ser partilhado para todas e todos que trabalham com Primeira Infância, não só na rede 

municipal, mas também com todos/as profissionais da primeira infância. Assim, neste cardápio 

de formações, existe a oferta e sobretudo o interesse da gestão municipal de que, o maior 

número de pessoas, sejam alcançadas. De pronto sugere que Eduardo Paysan possa articular a 

recepção dessa demanda interna no COMDICA e repassar para a SEPIN e assim o momento 

formativo com o COMDICA ser realizado. 

 

Em resposta a Lourdinha: 

 

Sobre a Semana do Brincar, trata-se de uma Lei Municipal encabeçada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, onde 

Eduardo faz parte na Gerência da Criança e do Adolescente e que é totalmente transversal, 

então, ela foi mencionada no Comitê Executivo Intersetorial e as secretarias estão fazendo o 
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seu planejamento e a sua arquitetura de como serão as ações, por exemplo: Secretaria de 

Educação – Secretaria Executiva Pedagógica – Ações da Semana do Brincar nas creches e pré-

escolas e a SEPIN – também ofertará uma programação, e no geral todas as ações são 

inspiradas na modelagem da Semana do Bebê. 

 

Em resposta sobre o CRIAR – Centro de Referência da Primeira Infância a organização está 

sendo construída, na fase inicial, existe uma perspectiva inicial de uma programação de terça-

feira a sexta-feira, exceto as segundas pois os COMPAZ funcionam neste dia só na parte 

administrativa. As rotinas das ações no CRIAR se estabelecerão com os/as alunos/as de creche 

e pré-escola que é exatamente onde se alcança a primeira infância na rede municipal, o CRIAR 

estará presente no calendário pedagógico da escola ou creche. Nos sábados e domingos, o 

espaço estará aberto para inscrição tanto do usuário/a espontâneo do COMPAZ, como também 

da sociedade civil desejante do uso deste espaço. 

 

Sobre os dados do que foi realizado, Luciana, remete a resposta já dada a Alíria.    

 

Sobre as colocações da Ir. Graças – Destaca que as ações do PMPI não se limitam apenas as 

ações centralizadas e que irá alcançar todas as comunidades e espaços do Recife, um exemplo 

disto é o processo licitatório para a implementação de dois Laboratórios da Primeira Infância – 

itinerantes. Será um automóvel pequeno para alcance de territórios com difícil acesso outro do 

tipo carreta onde haverá maior disposição e espaço para a realização de ações do LPI. 

 

Agradece as colocações de todas e almeja em suas palavras ter respondido os questionamentos. 

 

A Sra. Jane Santos agradece de forma emocionada as palavras de Luciana Lima, e em 

complemento ao já exposto, destaca o direcionamento do PMPI com foco nas prioridades, e 

declara que Recife sim tem sido pioneiro em boas práticas, mas tem o desafio posto da 

capilaridade, e recomenda que na expansão do PMPI a gestão municipal pense e execute ações 

que alcancem principalmente as comunidades mais vulneráveis, focando nos equipamentos de 

saúde, focando no aperfeiçoamento das oportunidades de aprendizagem, no lazer, no 

atendimento nutricional, estímulos adequados e competências familiares, e sobretudo os 

ambientes protetivos contra o estresse tóxico/violência/abuso/negligência e tudo o mais. 

Finaliza, comentado sobre os desafios para alcance das metas deste plano, que está completo e 

compacto, e o segredo é: focar ao longo desses dez anos, no princípio da equidade, atuar 

principalmente no lugar dos que mais precisam gradativamente nessa escala. Parabeniza a 

todas e todos, destacando que logo, a UNICEF indicará uma nova representação para o Comitê 

Ampliado e outras instâncias, dando sempre o suporte no acompanhamento a todos/as a partir 

das diversas ferramentas da UNICEF. 

 

Eduardo Paysan de forma bastante emocionada agradece a Jane Santos pela sua caminhada 

junto a gestão ao longo desses quatro anos para a criança e o adolescente no município do 

Recife. Jane, agradece o carinho e emocionada retribui o abraço caloroso de todos e todas. 
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Eduardo coloca a disposição da Ir. Graças as oficinas do Geração Afeto no IASDOC a partir da 

Gerência da Criança e do Adolescente - SDSDHJPD, e destaca que por conta da pandemia as 

atividades estavam paradas, mas que agora estão gradativamente sendo retomadas. 

 

Segue a inscrição de Bernadeth – A mesma externa a sua gratidão por participar deste 

momento tão rico e reconhece o valor de Jane Santos nesta trajetória de Recife e Pernambuco  

nos avanços da política pública da primeira infância a luz de sua importante colaboração. 

Parabeniza Luciana pela apresentação e a prefeitura do Recife pelo trabalho que tem realizado. 

Ao COMDICA pelo trabalho desenvolvido no papel do controle social. Destaca que o PMPI 

foi de fato pensado na e para a criança. Destaca a importância da observância ao Programa 

Primeira Infância no SUAS, explicando em linhas gerais tratar-se de um programa de visitação 

domiciliar e que esses visitadores/as e precisam estar conectados/as com tudo o que está 

acontecendo, precisam compreender a dimensão da primeira infância para além da sua ação.  

 

Reunião encerrada com agradecimentos finais dos presentes, ficando o calendário da próxima 

reunião a ser disponibilizado posteriormente, haverá a criação de um grupo de WhatsApp e 

assim as comunicações para além dos e-mails também serão socializadas no grupo. A ata desta 

reunião será publicada no portal do COMDICA e remetida para os e-mails de todos/as 

membros do Comitê Ampliado.  

 

 

Obs: Registro de reunião em imagem e áudio no banco de dados do COMDICA Recife.  

 

 

Recife, 03 de novembro de 2021 
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LISTA DE ANEXOS CITADOS NA ATA 

Anexo 1 – Apresentação da SEPIN – Ponto 02 de pauta; 
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