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ATA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO PLANO DECENAL DA  

PRIMEIRA INFÂNCIA (2020-2030) 

COMITÊ AMPLIADO 

 DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021 

INÍCIO: 14h00 - FIM:16h:30min 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 

 

Pauta:  

1. Regimento do Comitê Ampliado PMPI / Consultoria Especializada; 

2. PMPI (2020 - 2030) – Consulta ao Comitê Ampliado sobre proposta de organização do 

Plano de Monitoramento e Avaliação / Consultoria Especializada; 

3.Calendário da primeira reunião ano 2022 do Comitê Ampliado; 

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 

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 
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                                               Síntese de memória da reunião 
 

 

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

Decenal da Primeira Infância, às 14:00, 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. A técnica de 

apoio e assessoramento Aurely Macedo, faz a explanação da pauta da reunião para todos e 

todas presentes. 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. 

 

 

Sobre a pauta apresentada, a técnica Aurely, convoca os/as participantes a se colocarem quanto 

a aprovação da pauta em tela, e/ou, a inclusão de ponto de pauta para discussão. 

 

Lourdinha, apresenta duas questões: a) ela diz, que encaminhou para Eduardo Paysan, um 

documento recepcionado pelo Fórum DCA do gabinete do vereador do Recife Sr. Ivan Moraes, 

que trata de uma PL – Projeto de Lei. A mesma diz que não teria como descrever seu teor, 

pois, não está de posse do mesmo, mas que este documento foi encaminhado para Eduardo, e 

aponta por fim, que ele provavelmente tratará do assunto em questão nesta reunião. b) outro 

ponto levantado por Lourdinha é sobre o calendário das reuniões do Comitê; e pergunta: o item 

3 da pauta tratará do calendário da primeira reunião para o ano 2022, ou é só uma proposta 

para a definição de datas das reuniões para o primeiro semestre ano 2022? 

 

Sobre a segunda questão, Aurely, informa que o calendário dito na pauta, será para definição 

da primeira reunião do Comitê ano 2022. A construção do calendário de encontros do ano 

2022, ficará para ser discutida posteriormente, pois, a esta questão, existem outras demandas 

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 

Sendo representada por – Mariana Mickaela 

Oliveira Alves de Souza 

Secretaria Executiva da Primeira Infância 
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que serão tratadas naquela reunião, por exemplo; as reuniões da comissão primeira infância do 

COMDICA composta unicamente por conselheiros/as são realizadas mês a mês, já as reuniões 

do Comitê Ampliado, conforme disposto na Lei 18.491/2018 Art. 17, acontecerão 

semestralmente. 

 

Alíria, faz uma colocação sobre o ponto 1 da pauta que tratará do Regimento Interno do 

Comitê Ampliado: Já existe uma proposta elaborada? Ou uma estrutura de base para que o 

comitê se apoie quanto a execução do documento? E se já existe o documento/regimento, 

sugere que este seja remetido para os e-mails dos membros do comitê para que eles/as possam 

ler, inserir comentários e propostas. Ainda complementa que, deseja saber quem será essa 

consultoria, uma empresa contratada ou o próprio COMDICA? 

 

Alíria, pergunta ainda sobre o ponto 2 da pauta – consulta ao comitê ampliado sobre a 

proposição de elaboração de um plano de monitoramento e avaliação do PMPI (2020-2030), 

por uma consultoria especializada. O Comitê Ampliado não seria deliberativo neste sentido? E 

esta consulta é da Secretaria Executiva da Primeira Infância – SEPIN ou o próprio 

COMDICA? Se a organização desse plano de monitoramento e avaliação não seria uma 

prerrogativa deste comitê? 

 

Eduardo Paysan, inicialmente responde e em tempo contextualiza aos presentes, a pauta da 

reunião, solicitando ainda que os conselheiros/as que participaram da reunião da comissão da 

primeira infância em 23/11/2021, possam auxiliá-lo na complementação desta 

contextualização, ele explana que, a partir das provocações feitas pelo ministério público, sobre 

o funcionamento, a metodologia de trabalho do nosso comitê de monitoramento, uma questão 

na qual a comissão de defrontou, foi a de que tanto a nossa comissão e a equipe técnica do 

COMDICA tem diversas atribuições que impedem a ambas um aprofundamento em relação a 

diversos pontos que serão requeridos de uma sistemática de trabalho, logo, em função disso, e 

levando como exemplo a atuação no momento do COMDICA através do Comitê de gestão 

colegiada da rede de cuidado e proteção da criança e do adolescente vítimas ou testemunhas de 

violência, que conta com o apoio de uma consultoria especializada; vimos na comissão 

primeira infância a necessidade da realização e estruturação desse espaço que é o comitê 

ampliado de monitoramento do PMPI.  

 

Como pontapé inicial, a construção de um regimento interno para o Comitê Ampliado. 

Eduardo, destaca, que no caso do exemplo citado do Comitê de Escuta Colegiada, outros 

municípios foram consultados, no caso, em específico Vitória da Conquista/BA que já tinha 

um regimento interno e compartilhou com o COMDICA Recife e a partir daí o regimento do 

Comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e proteção da criança e do adolescente vítimas 

ou testemunhas de violência, foi construído com as especificidades de Recife. 

 

Entretanto, no caso do Comitê Ampliado PMPI, a comissão PMPI COMDICA na reunião de 

23/11/2021 fez contato com a REPI/PE através da Sra. Soledade, solicitando informações se 

haveria um outro município que tivesse um regimento interno construído dando diretrizes de 

funcionamento aos comitês de monitoramento de planos municipais para a primeira infância, e 

ainda sobre o modo de trabalho do comitê. Em resposta a este contato, Eduardo diz, que 

Soledade não possuía conhecimento de outro município que tivesse tal documento construído. 

 

Desta feita, Eduardo aponta que este trabalho, será realizado em tese, a partir do zero e assim, 

mesmo contando com a colaboração de todos e todas deste comitê, este produto poderia ficar a 

cargo dos trabalhos de uma consultoria a ser contratada pelo conselho.  
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A ideia de trazer para o comitê ampliado essa proposição, é também a busca de possíveis 

indicações de nomes e formatos para realizarmos tal seleção e contratação de consultorias que 

atuem nesta área e tenham esta expertise. 

 

Eduardo, afirma, que por exemplo, o PMPI já traz no capítulo diagnóstico, alguns indicadores 

quantitativos, mas em relação aos indicadores qualitativos estes não existem, então, seria 

interessante a realização de uma pesquisa para levantamento de indicadores qualitativos, entre 

outras questões nas quais a comissão PMPI se defrontou e que antecipamos no formato de 

propostas para compartilhar com o comitê ampliado e deliberar coletivamente, quais seriam os 

encaminhamentos.  

 

A fim de avalizar que a discussão destas propostas neste comitê, em caso de deliberação 

positiva, passassem a ser inexequíveis por falta de aprovação do COMDICA, Eduardo, destaca 

que esta pauta foi levada ao colegiado do COMDICA no último pleno de novembro, que já 

deliberou positivamente para a contratação de uma consultoria para este fim. 

 

Eduardo, complementa ainda que na Lei 18.491/2018 se discorre sobre a apresentação de um 

(01) relatório anual, sobre as ações realizadas dentro do PMPI, pela gestão municipal. O que a 

comissão da primeira infância discutiu, é que, como será apresentado um relatório de execução 

das ações de 01 ano, se nem mesmo o ano de gestão foi concluído? Então, em função disso, 

compreende-se que a apresentação deste relatório anual, poderia ficar para a primeira reunião 

deste comitê no ano de 2022. 

 

Eduardo, diz ainda, que foi dialogado com a SEPIN sobre esse ponto, e que a própria secretaria 

em questão está nesse esforço para apresentar esses dados, que estão sendo colhidos nas 

secretarias a partir das ações de cada eixo, e outras que já estão sendo constituídas para 

implementação, do acompanhamento e monitoramento da execução do plano, que é o trabalho 

do Comitê Intersetorial capitaneado pelo executivo municipal, e o Comitê Executivo com a 

representação das pastas municipais, envolvidas diretamente no PMPI. 

 

Primeiro ponto da pauta: Regimento do Comitê Ampliado PMPI / Consultoria Especializada; 

 

Após a contextualização e apresentação de Eduardo Paysan sobre os itens da pauta, com base 

nas discussões ocorridas na reunião de 23/11/2021 da comissão PMPI formada por 

conselheiros/as da casa, Aurely, abre a fila das inscrições de fala, e assim, as discussões do 

primeiro ponto da pauta são iniciadas. 

 

Lourdinha, aborda a seguinte questão sobre o regimento e a consulta realizada a outros 

municípios sobre modelos; e diz que, apesar de Pernambuco não possuir é importante saber se 

outros estados do País tenham. Ela corrobora o exemplo na fala de Eduardo sobre o formato de 

construção do regimento do comitê de gestão colegiada já instalado no COMDICA, e o 

exemplo de Vitória da Conquista/BA, onde uma pequena comissão de membros do comitê fez 

a leitura do regimento modelo e adaptou para Recife/PE. Assim, Lourdinha sugere uma 

consulta a outros estados e capitais sobre modelos de regimento de comissões de 

monitoramento de planos da primeira infância. 

 

Lourdinha, diz ainda, que a contratação de uma assessoria para o monitoramento das ações 

PMPI pode ser pertinente, agora, com relação a construção do regimento, reforça sua sugestão 

acima, fazer consulta de modelos de outros estados e municípios. Por fim, reforça o informe 
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dado pela mesma no início da reunião, referente ao PL – projeto de lei do Sr. Vereador Ivan 

Moraes. 

 

Em resposta ao último ponto, Eduardo Paysan, diz a Lourdinha, que mesmo sem ter lido o 

arquivo, remeteu o mesmo para leitura do Comitê Ampliado, através do grupo de WhatsApp 

do mesmo. 

 

Juliana, em complemento às colocações iniciais de Eduardo, e na qualidade de membro da 

comissão primeira infância COMDICA, aponta que o resgate e contexto das discussões da 

comissão primeira infância COMDICA, discorreu na perspectiva de compreender o que é esse 

comitê ampliado PMPI uma vez que está sendo instaurada uma nova instância, e como já dito 

por Eduardo existem mais 02 (duas) outras instâncias em lei; que são formadas pela gestão 

municipal, e essa em que estamos, que necessita de uma organicidade para funcionar. 

 

Logo, diz ela, que na reunião de 23/11/2021 foi discutido pela comissão COMDICA PMPI, 

que o Comitê Ampliado, não se torna-se apenas esse espaço de recebimento de relatórios dos 

Comitês Executivo e Intersetorial, mas que o Comitê Ampliado tivesse o papel, conforme o 

próprio plano prevê, de proposição de metas e ações, programas, projetos, assim, ela destaca: o 

lugar do Comitê Ampliado está mais para a formulação do que necessariamente avaliação 

destes relatórios; desta feita, quando se começou a discutir sobre a necessidade desse 

regimento, é por que no PMPI existe a previsão da realização de duas reuniões deste Comitê 

(semestrais), e seriam reuniões neste sentido, para recebimento destes relatórios, e assim, nos 

caberia este lugar, que é o único dentro da Lei 18.491/2018, é o único espaço em que existem 

tantos segmentos, tanto universidades, sociedade civil, e outros. 

 

Apontando o comentário e sugestão de Lourdinha, sobre levantamento e pesquisa de 

regimentos já construídos em outros lugares, Juliana, diz, que essa possibilidade foi levantada 

pelo grupo da comissão COMDICA PMPI, inclusive, cita a fala de Eduardo, sobre a 

oportunidade da colaboração de membros deste comitê para fazer esse regimento, e desta feita 

a própria comissão PMPI que elaboraria o regimento, poderia ser uma coordenação executiva 

deste comitê ampliado, de tal maneira, Juliana, diz que nas discussões de 23/11 ficou definido 

que não faria sentido essa coordenação ser só do COMDICA, e sim ser definida com as mais 

diversas representações do comitê ampliado.  

 

Juliana, diz, que ao passo que foi escutando as outras pessoas nesta reunião, pensa que é 

interessante um a consultoria para auxiliar na redação, mas acha que seria viável a criação de 

um GT, considerando sobretudo as universidades e outros/as gestores/as que tenham mais 

disponibilidade para contribuir na elaboração desse regimento. 

 

E do segundo ponto da pauta, que tratará de que forma o Comitê irá tratar esses indicadores do 

PMPI, para que o Comitê Ampliado não fique sem critério de como avaliar a execução ou não 

do PMPI. 

 

Por fim propõe um encaminhamento, criação de um grupo de trabalho e esse grupo, fazer o 

levantamento/pesquisa sobre outros munícipios e/ou estados que para saber se eles possuem ou 

não regimento de funcionamento de comitês de monitoramento PMPI. 

 

Alíria, diz que ficou um mais esclarecida com relação a pauta da reunião, e coloca uma dúvida: 

A consultoria, estaria subordinada ao comitê ou ao COMDICA? Destaca como interessante a 

proposta de Juliana, no sentido de que a construção desse regimento de funcionamento, precisa 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


7 
 

 
 
      Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista – Tel.: (0**81) 3355-4654/3040.6637– CEP: 50.060-293 – Recife – PE 

site: comdica.recife.pe.gov.br - E-mails: comdica@recife.pe.gov.br– COMDICA Lei 15.604/1992 

partir do comitê, o que não impede que os membro bebam de outras fontes, como já citado na 

reunião. Outra questão interessante na qual, Alíria diz estar de acordo, é a abertura de 

possibilidades da colocação dos membros, como construtores/as deste documento dentro desse 

GT. E pondera ser de extremo valor que esse GT encaminhe sempre ao grande grupo os seus 

encaminhamentos. E ainda sobre a consultoria, pergunta: essa consultoria é mais técnica para 

levantamento de dados e a partir destes dados, o GT irá se debruçar e elaborar? Ou a 

consultoria irá realizar tanto o levantamento de dados, quanto a construção do documento e o 

GT e/ou Comitê irá avaliar o seu teor? 

 

Seguindo a ordem de inscrições de fala, temos as contribuições da Profª Soledade, ela se coloca 

quanto a consulta que Eduardo a fez, afim de saber, se existiam em outros municípios/estados 

regimentos de comitês de monitoramento PMPI. Ela, diz que através da REPI, instituição que a 

mesma representa, fez contato com os municípios que a instituição tem conhecimento da 

existência de PMPI e o que foi repassado, é que existem sim os comitês, que eles realizam os 

monitoramentos, avaliam as metas e ações dos planos, mas não se pensou num regimento 

interno desse comitê. Na oportunidade, a mesma diz ter apresentado ao Eduardo, o site do 

Observa que pertence a Rede Nacional da Primeira Infância que está mapeando no território 

brasileiro os municípios que possuem PMPI. Ela sugere a consulta.  

 

Coloca-se à disposição para fazer parte do GT ou subcomissão, ou comissão de sistematização, 

não definindo a nomenclatura, pois, informa ter expertise na elaboração de regimentos. Ela diz, 

que o regimento da REPI /PE, e como subsidio o regimento da REPI nacional, onde atua na 

condição de consultora técnica educacional, narrando um pouco de sua trajetória, diz que 

trabalha na construção de regimentos educacionais e, considerando tal expertise se põe à 

disposição.   

 

Ela destaca que nunca viu o estabelecimento de comitês tal como previsto no Art. 7º do Marco 

Legal, e já tratando um pouco da estrutura de um regimento, ela discorre que este divide-se em: 

títulos/ capítulos / e toda linguagem técnica de um regimento interno; para essa feitura, se faz 

necessária uma reunião deste pequeno grupo, assessorados ou não por essa consultoria 

especializada. Destaca que a REPI/PE não contratou consultoria, a construção foi própria, 

sendo este homologada no ano de 2020. Coloca ainda, que Stephane Figueira, a outra 

participante pela REPI deste comitê ampliado, também fez parte da comissão de elaboração do 

regimento da REPI/PE. 

 

Paulo Frias faz as suas pontuações na sequência das inscrições, inicia, dizendo que 

oportunamente participou da reunião de 23/11/2021 da comissão PMPI e diz que o objetivo 

daquela reunião, era trazer algumas propostas absolutamente abertas para a avaliação desse 

coletivo e a partir das coletas de contribuições, montarmos o que ficaria mais apropriado pela 

compreensão da maioria dos membros do Comitê. 

 

Assim, diz ele, a comissão PMPI, assim como o Comitê não pretende dar as respostas, o que se 

estabelece aqui é um processo de construção, e destaca que como o ponto regimento foi muito 

esgotado, ele pretende partir para diálogos do segundo ponto de pauta;  

Segundo ponto da pauta: PMPI (2020 - 2030) – Consulta ao Comitê Ampliado sobre 

proposta de organização do Plano de Monitoramento e Avaliação / Consultoria Especializada; 

 

A primeira fala em específico sobre este ponto de pauta, parte de Paulo Frias, que de início 

vem resgatar um pouco do plano decenal e sua fase de construção, destaca que não foi um 
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processo que se deu em uma ou duas reuniões; ele se inicia em dezembro de 2019 com uma 

primeira escuta na Câmara Municipal de Vereadores através de uma audiência pública com 

vários posicionamentos e apresentações sobre o tema da primeira infância, naquele instante se 

decidiu que a partir da criação da Secretaria Executiva da Primeira Infância, na Secretaria de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, todas as terças-feiras de dezembro 2019 a dezembro de 

2020, aconteceriam as reuniões semanais no primeiro semestre, e, foram  contratadas 

consultorias para fazermos a construção de um plano, claro que Recife pode e deve copiar tudo 

de bom que o Brasil tem, mas não também não podemos deixar de dizer que nós podemos 

inovar e fazer diferente, a partir das vivências que já temos em  nosso município. 

 

Pondera com o coletivo, trata-se de um plano decenal que o primeiro ano de execução é o de 

2021, e, que se este coletivo decidir que vai ter um plano de monitoramento e avaliação, a ideia 

é que olhemos ao longo de 10 anos sistematicamente tudo aquilo que está acontecendo, seja do 

ponto de vista das atividades previstas que tem item por item no PMPI aprovado na câmara de 

vereadores do Recife, onde o tempo todo o discurso perpassava pelo dinamismo do plano, uma 

vez que o contexto social vai mudando ao longo dos anos, e esse plano é aberto e receptivo a 

novas contribuições. 

 

Daí a defesa da comissão PMPI do COMDICA na proposição de um plano de monitoramento e 

avaliação que não seja um plano governamental de prestação de contas do que as secretarias de 

governo apresentaram para essa comissão, assim, na realidade a intenção era quando da 

construção do plano decenal, era ter um diagnóstico básico com um conjunto de indicadores 

que representavam: saúde / assistência social / educação / direitos humanos / espaço urbano e  

lazer, a partir desse conjunto de indicadores foi definido o olhar sistemático para ao longo de 

dez anos e no que o munícipio na área da primeira infância precisava melhorar. 

 

Continua, dizendo que, para quem participou tem consciência de que não foi um processo fácil; 

pois, a mesa debatedora e de construção do PMPI e toda a sociedade participante, desejavam 

muitas coisas para este plano, além do que se queria muito mais, do que tínhamos de 

informações disponíveis para serem utilizadas com efeitos de construção do diagnóstico, e, foi 

a partir do movimento de trabalho de uma especialista/consultora, que era vinculada à 

SEPLAG que lançou mão de todos os bancos de dados existentes nas áreas da: saúde / 

assistência social / educação / direitos humanos / espaço urbano e  lazer, com referenciais do: 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, PNAD – Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios que se fez um diagnóstico profundo dessa cidade no tocante as 

famílias, crianças e por fim as faixas de idade da primeira infância, que gerou um diagnóstico 

pra lá de interessante, com o olhar para as vulnerabilidades e na perspectiva quantitativa, 

olhando para todo o território do Recife/PE. 

 

Nesta perspectiva, era preciso analisar e entender quais os bairros o PMPI deveria 

prioritariamente alcançar, pois o PMPI (2020-2030) tem o claro interesse em promover a 

diminuição das desigualdades entre as infâncias dentro do município, então, bairros foram 

hierarquizados, que deveriam ser de imediato alcançados, outros intermediários e outros que 

possuem um nível socioeconômico melhor das famílias com alcance posterior.   

 

 O exercício das secretarias das pastas citadas, foi, a luz das tarefas a serem realizadas com 

base nos seus planos respectivos e com o olhar voltado para o diagnóstico PMPI e respostas 

dos processos de escuta da população e das crianças, elencar quais as ações dentro de cada eixo 

seriam priorizadas a partir das fases de execução do plano. A câmara de vereadores apresentou 
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emendas a todos os pontos em que se achou não suficientemente especificado, logo, contando 

com mais esses acréscimos o PMPI foi aprovado. 

 

Assim, hoje, na área governamental, todas aquelas ações que estão no plano decenal da 

primeira infância previstas para os anos 2020-2021-2022, estão sendo levantadas e 

categorizadas dentro das várias secretarias para saber o que foi possível dar conta e o que ainda 

não conseguimos o que estamos atrasados, o que avançamos mais do que previsto 

originalmente para que em um primeiro momento seja feita uma apresentação para este 

coletivo. 

 

Paulo aponta, o que Eduardo colocou, sobre a não necessidade dessa apresentação agora, 

chamar a secretária da primeira infância agora, no final de 2021, pois vários indicadores só são 

fechados ao término do ano de gestão (por exemplo: mortalidade materna e infantil). O ideal é 

um plano construído não só pensando nas ações inicialmente aprovadas, mas também pensar 

indicadores a partir de um diagnóstico de uma linha de base, e está dentro do PMPI, e agora é 

pensarmos noutros indicadores possíveis, além do que, a comissão PMPI COMDICA observou 

que só existem indicadores quantitativos e que é preciso avançarmos nos dados de escuta do 

que não era governamental, o que a sociedade civil poderia estar contribuindo de forma mais 

incisiva neste plano de monitoramento e avaliação. 

 

Assim, a proposta deste segundo ponto de pauta é: enquanto o plano está no início e nesse 

primeiro ano, construirmos um plano consistente de monitoramento e avaliação para que em 

todos os próximos 09 anos, possamos tomar como referencial, atualizando sempre esse 

diagnóstico de base, utilizado na elaboração do PMPI, e que ele possa nos dizer: estamos 

melhorando, estamos estagnados, ou houve regressões. Para isto, é de suma importância 

indicadores claramente definidos, das pastas específicas. Estes indicadores seriam a ponte entre 

a análise do que a gestão for realizando, por outro lado, demonstrando se as ações executadas 

pensadas no ano de 2020, foram suficientes ou insuficientes, agregando novas ações ao plano, 

a depender da direção que esses indicadores forem apontando. 

 

Então a ideia de construir um plano de monitoramento e avaliação do PMPI é o COMDICA 

estar dizendo em outras palavras, que é responsável para pensar e monitorar as políticas 

públicas, e não só aquilo que a área governamental apresenta. 

 

Por outro lado, reflete que o processo de escuta e colaboração é aberto para todos/as, mas é 

necessária uma mão de obra qualificada, isto é, um profissional com habilidade técnica para ir 

buscar a informação no lugar mais correto. 

 

Finaliza, dizendo serem essas as contribuições que considerou pertinente compartilhar com o 

grupo, haja vista que estas foram discutidas em encontros anteriores da comissão PMPI 

COMDICA, na perspectiva da coleta de opiniões e assim, as melhores propostas serem 

encaminhadas.  

 

Professora Valéria Nepomuceno, destaca que gostaria de trazer uma preocupação inicial. Ela 

diz, que é importante não confundir os papéis do COMDICA e do comitê, que é preciso ter 

muita clareza do lugar do comitê, apontando que está um pouco confuso. O comitê é vinculado 

ao COMDICA, eu entendo que esse espaço não é deliberativo,por que o espaço deliberativo é o 

COMDICA, que formula e delibera a política. Nós, temos um papel de elaborar 

recomendações, após o acesso aos relatórios do monitoramento. A professora diz ainda, que a 

própria elaboração do regimento poderá ajudar a organizar esses papéis. 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


10 
 

 
 
      Rua Dr. José Mariano, n° 228 - Boa Vista – Tel.: (0**81) 3355-4654/3040.6637– CEP: 50.060-293 – Recife – PE 

site: comdica.recife.pe.gov.br - E-mails: comdica@recife.pe.gov.br– COMDICA Lei 15.604/1992 

 

Destaca ao grupo a importância de não se criar estruturas tão complexas, que travem a própria 

participação. Na opinião dela, não há necessidade de uma coordenação executiva, pois o 

comitê está vinculado ao COMDICA, assim, a coordenação do COMDICA deve coordenar 

esse comitê. Não há necessidade, na visão da professora Valéria, de se dar uma importância e 

um status ao comitê para além do que ele tem, que é uma comissão de trabalho, que vai se 

defrontar com os relatórios que serão produzidos da execução do plano, então a discussão da 

consultoria para o regimento interno, pelo que percebi até este momento, tem competências 

aqui instaladas, e exemplifica a pessoa da professora Soledade, e destaca ser pedagógico que os 

próprios membros do comitê construam o seu regimento , que deve ser um regimento simples, 

focado na atribuição do grupo, que não possui atribuições para além do que o Marco Legal 

predeterminou. 

 

Ela segue para o próximo ponto, (diretamente ligado a este segundo ponto de pauta). O PMPI 

já estabeleceu o que tem que ser feito, quando tem que ser realizado, até quando tem que ser 

realizado e quem é responsável por realizá-lo.  

 

O que precisamos enquanto, comitê? Informações. Saber se foi realizado. Se não foi; por que?  

Saber se as metas foram cumpridas ou não. Apontamentos de justificativas. Então, ao nos 

depararmos com essas informações, nós, teremos que ter os critérios de avaliação e podemos 

propor formular recomendações, e neste momento aproxima ao que foi posto por Juliana. 

 

A professora, Valéria, reforça que o comitê tem o papel de recomendar, mas a partir de um 

relatório de execução do PMPI e devolver o relatório do comitê de análise, avaliação e 

recomendação para o COMDICA, que irá por fim deliberar se o plano deve mudar, a partir das 

nossas considerações. 

 

Frisa que é o regimento interno do comitê que vai ajudar bastante ao grupo, num entendimento 

maior, clareza do nosso lugar, do papel desse comitê, que é muito novo, assim como os debates 

na temática da primeira infância. 

 

Eduardo Paysan, fala que Paulo Frias trouxe importantes contribuições, inclusive o resgate 

sobre a construção do plano. Afirma ainda, que Valéria, traz pontuações importantes. Aponta a 

necessidade de reforçar a fala de Paulo sobre o processo de construção do PMPI, que ocorreu 

de forma participativa, cooperativa e acredita ser esse o mesmo espírito para esse comitê 

ampliado, onde justamente, foi considerada na sua composição, o público que participou 

ativamente nesta construção, e, outras instituições que foram identificadas posteriormente que 

teriam uma potencial contribuição nesse espaço para a qualificação desse processo de trabalho, 

com clareza do que é da competência do COMDICA. 

 

Adianta,que de acordo com Paulo, houve pessoas que colocaram a mão na massa para a 

realização de algumas tarefas, mas nem sempre temos essa disponibilidade, em função disso , é 

que a comissão primera infância do COMDICA se defrontando com tantas necessidades e 

precisando responder  a elas achou por bem trazer ao grupo estas propostas, fruto de uma 

chuva de ideias vindas da comissão PMPI para o grupo do comitê. 

 

Eduardo, diz que nestas discussões foram consideradas outras questões, o acumulo do grupo, e 

sempre considerando a probabilidade de se haverá quem dê conta das tarefas, e, exemplifica: 

entregar o regimento no prazo tal (o mais rápido possível) comentário de Eduardo. Será que 

conseguiremos com todos aqui desse grupo, diante das tantas tarefas que temos? Assim, diz 
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Eduardo, mesmo que a gente não venha conseguir, de toda forma essas pessoas poderão dar as 

suas contribuições, e essa consultoria faria o trabalho técnico de elaboração/sistematização. 

 

Porém,diz, Eduardo, se o comitê decidir que em janeiro/2022 é possível trazer uma proposta 

elaborada por nós. No próximo encontro, poderemos pautar e a partir do coletivo deliberar que 

a proposta de regimento pode ser aprovada, isso é o ideal. Diz que a eventual contratação de 

uma consultoria vai passar por um processo burocrático. 

 

Assim, a partir do que for decidido pelo grupo, no caso da contratação de uma consultoria, já 

tomarmos nota de indicações daqui do próprio grupo, para o processo de elaboração de 

propostas já agora em 2021, trazendo celeridade ao processo no ano 2022. 

 

Pensando na periodicidade, sendo este plano decenal, o plano que temos mais proximidade 

desta sistemática de monitoramento é  nosso Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 

que possui momentos de avaliação de 02 em 02 anos, ou anualmente, o que se faz em cada fase 

desse processo decenal. A sugestão de Eduardo é um espelhamento neste modelo de 

monitoramento e ver se dá conta, e analisar se para o PMPI este modelo dá conta, inclusive 

porque todo esse processo de revisão, avaliação dos nossos planos, será iniciada em breve a 

partir de uma consultoria da Escola de Conselhos de Pernambuco que já está nas fases 

burocráticas finais de tramitação, para poder iniciar os trabalhos. 

 

Além disso, o COMDICA irá construir o Plano de Direitos Humanos de crianças e 

adolescentes e vai abarcar todas as dimensões é importante saber que especificidades dialogam 

com a perspectiva da proteção integral, logo, quando falamos de primeira infância, pois 

necessariamente esse público se faz presente nas violações de direitos dos planos específicos. 

 

Haverá conforme previsão do planejamento COMDICA a revisão e atualização no ano de 2022 

da Política Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente do Recife. São processos 

que necessitarão dialogar entre si, e que Eduardo reflete ser importante compartilhar e 

contextualizar. E cita uma das últimas provocações da PJDCC MPPE 32ª e 33ª neste aspecto 

da interlocução do PMPI com as demais comissões temáticas e deliberações do COMDICA. 

 

Por fim, destaca que o trabalho deste comitê certamente será importante para o trabalho de 

outros comitês de monitoramento PMPI em outros municípios e estados. 

 

Na sequência, a fala de Isaac que pede um esclarecimento: Temos o PMPI e o Plano Municipal 

de Educação e temos o fórum municipal que acompanha esse plano e faz o seu monitoramento, 

eu achava que o PMPI também teria um fórum específico para que pudesse monitorar esse 

plano? E pede ao grande grupo esclarecimento sobre este ponto. 

 

Em resposta a Isaac, Eduardo informa que o espaço de referência nesta proposta é a REPI – 

Rede Estadual Primeira Infância que integra esse comitê. Em complemento a Eduardo, 

Soledade afirma que uma das atribuições do comitê é o monitoramento e avaliação do PMPI, e 

que o comitê não trabalha sozinho, ele atua através do COMDICA, conforme reza, Plano 

Nacional da Primeira Infância, o regimento da REPI, no Marco Legal da Primeira Infância e 

está no Marco Regulatório da Primeira Infância do Recife. Assim, o comitê é vinculado ao 

COMDICA, não existe fórum para essa atuação. 

 

Isaac, agradece e diz que as respostas foram satisfatórias. 
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Na sequência, Juliana, faz as suas colocações em reforço a fala de Valéria, destacando que 

ainda nas primeiras discussões na comissão PMPI no COMDICA, foi colocado por ela a  

angústia quanto ao papel e atribuições do comitê ampliado ( o que somos / para onde vamos e 

o que queremos). Concorda com Eduardo, que o momento atual da comissão PMPI 

COMDICA e comitê é de uma chuva de ideias para traçarmos algo que se seja possível de ser 

realizado. E a experiência do comitê de gestão colegiada, pode ser uma referência de como 

podemos construir os trabalhos do comitê, bem como o monitoramento do PMPI. E que não 

pode ser algo muito complexo. Pontua neste momento de sua fala as contribuições dadas por 

Paulo em reunião de 23/11/2021 da comissão PMPI (aqui pontuadas em ata logo acima e na ata 

respectiva da reunião supracitada). 

 

Questiona que as recomendações podem ser feitas pelo comitê, mas que critérios serão 

adotados e quais os elementos de base para a elaboração dessas recomendações? Que 

indicadores seriam esses? E, considera como essencial a clareza do papel do comitê. E que 

nesta reunião começamos a discutir de fato qual é o papel desse comitê. 

 

Alíria na sequência de fala, diz que o Eduardo foi muito feliz quando colocou no chat desta 

reunião a legislação, pois, clareia bastante, o que nós precisamos realizar. A mesma faz leitura 

do art 17 do Marco Legal da Primeira Infância. A discussão de acordo com ela, deve ser sobre 

o: Como faremos? E aí entram as proposições. Ela destaca sua compreensão sobre a pauta. 

 

Diante de tantas demandas o período de seis meses não seria suficiente para este grupo dar 

conta do monitoramento e assim para viabilizar o andamento dessa demanda se pensou numa 

consultoria que faria um trabalho permanente para que nós possamos fazer nosso trabalho 

enquanto comitê. Ela reforça que o trabalho da consultoria seria o trabalho direto de 

levantamento de dados e elaboração. E da criação de uma coordenação executiva ela explica 

que no seu entendimento esta coordenação daria uma celeridade a alguns processos por 

exemplo requerimentos do MPPE, que se aguardasse os encontros semestrais não seriamos 

enquanto comitê,devidamente eficientes no acolhimento destes requerimentos ou outros. Ela 

destaca que se assim for, ela está de acordo com as proposições e da contratação de uma 

consultoria que estaria vinculada a esta coordenação executiva os levantamentos necessários e 

que essa executiva vai dar dinâmica e elo na dinâmica de implementação desse monitoramento. 

 

Sugere que a coordenação executiva quando necessário pode acionar o grupo maior do comitê. 

Desde já se os/as companheiros/as não se opuserem, a me candidatar à composição da 

coordenação executiva do comitê PMPI. 

 

Madalena Fuchs na sequência de fala, diz que está ponderando cada fala dos/as colegas e nos 

pontos em que identifica razoabilidade ou não. Na opinião dela, a construção do regimento por 

integrantes do comitê dá uma certa identidade ao mesmo, já que no grupo existem pessoas com 

habilidades e competências para desenvolver este trabalho e compartihar com o grande grupo. 

 

Divergindo da necessidade de contratação de consultoria neste momento. Depois que o esboço 

estiver pronto aí sim podesse remeter a um profissional especialista para revisão final. Agora a 

construção do regimento, deve ser um trabalho interno de algumas pessoas do comitê. 

 

Na sua visão, o papel do comitê ampliado é de construção e não só de votação de conteúdos 

prontos, e precisa construir seu regimento e assim a sua identidade. 
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No plano PMPI tem esse comitê executivo proposto inclusive com indicações de 

representações, minha dúvida é se este é um comitê para além do ampliado, e se é esse, não 

vejo necessidade de contratação de consultoria, já que são os técnicos/as da SEPIN/SEDUC, 

pois esta tem que afirmar ou dizer sua dificuldade para o cumprimento daquela meta (X) e 

tal...; uma vez que a sua composição traz as secretarias vinculadas às acões e metas enquanto 

responsavéis. E são eles que devem produzir esses relatórios, para os acompanhamentos. 

 

O cuidado que se tem que ter quando se implanta algumas instâncias, para não haver um 

engessamento, e assim não se perder de vista a riqueza do debate, sua qualidade e fluidez. Do 

contrário bastaria apenas o envio de um relatório seco ao COMDICA e este deliberaria, assim, 

não faria sentido ter um comitê com sua interdisciplinaridade. 

 

Soledade, expõe seus comentários encadeando sua fala, nas explanações anteriores de Valéria. 

Ela diz que primeira infância é uma discussão nova, datada aproximadamente dos anos 

2008/2009 e traz um pouco da historicidae de criação, com nascedouro através dos trabalhos de 

uma ONG que encaminhou seus trabalhos enquanto proposição de criação de políticas públicas 

para a Frente Parlamentar dos deputados federais. Sendo o CONANDA quem legitimou essa 

proposta diferenciada. Nascendo assim a Rede Nacional Primeira Infância com representações 

plurais da sociedade. Dá como informe a mudança da sede da REPI/PE para funcionamento 

das atividades na Rua do Lima a partir de 02/01/2022. 

 

A despeito dos encontros, afirma da necessidade de um cronograma, para que se estabeçam os 

compromissos das participações. Na construção dos documentos é preciso um cronograma 

respeitável. E coloca a disponibilidade da REPI para fazer parte da comissão de trabalho 

temporário para a construção do regimento, com ou sem consultoria. 

 

Valéria, em sequência apresenta sua percepção das falas dos membros participantes; e que não 

pretende polemizar os pontos que colocou anteriormente e as proposições de concordância ou 

não dos demais,não considera este ponto fundamental. Discorre por fim, rearfimando seu 

posicionamento anterior. 

 

Sua preocupação fundamental são as tarefas do grupo, e que observa uma confusão quanto à 

gestão,que é o seguinte: Nós não vamos produzir monitoramento. E pergunta: Já foram 

encaminhados relatórios do governo ou os prazos de entrega dos relatórios do governo? Ela 

pondera, o governo, viculado as secretarias é que neste ponto precisa preparar o seu relatório 

vislumbrando o que se faz presente no PMPI, os seus planos internos de execução das ações e 

cumprimento das metas desenvolvidas e irão apontar o que foi desenvolvido ou não, quais as 

complexidades, essa ação não se viabiliza por esse ou aquele motivo. 

 

A partir desse relatório de governo, que para Valéria, são planilhas; que devem numa análise 

serem sobrepostas às planilhas do PMPI, e a planilha de monitoramento, e numa análise 

apontar se as ações aconteceram ou não. Esse relatório deverá ainda conter uma parte mais 

descritiva  que vai detalhando cada ponto, com sugestões de ações ou mudanças na forma de 

realização. 

 

Então será o governo que fará esse monitoramento, apresentará seus relatórios e nós (comitê) 

iremos receber esse material, esse relatório. Ela complementa ainda, ao recebermos esse 

relatório, entraremos na discussão de nossa tarefa, ao olhar para esse relatório, vamos dizer que 

a partir do relatório apresentado houve avanços nesta ou naquela ação, e exemplifica as ações 

da educação não avançaram, ou retrocessos em outros aspectos inexplicavéis, sendo necessária 
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a explicação do governo, ou apotando não só o alcance das ações e suas metas, como também a 

superação acima do previsto inicialmente. 

 

A tarefa do governo é enorme, na produção das respostas, a nossa tarefa enquanto comitê é 

realizar as leituras e análises. Assim, reafirma, essa produção é de governo. 

  

O que é necessário é o comitê estabelecer quais critérios de análise serão traçados, para que 

haja uma unicidade avaliativa. O monitoramento é na verdade uma avaliação, só que de curto 

prazo. O que temos que discutir é isso, com ou sem consultoria. Para que nós não pensemos 

que nossa tarefa é muito maior do que ela realmente é. 

 

Frisa por fim, já temos prazo do governo para esse relatório inicial do ano 2021, com 

apresentação para 2022? 

 

Depois desse prazo de entrega, a organização de data para uma primeira reunião de análise pelo 

comitê, a própria distriibuição do material para os seus membros. Ou até mesmo pensarmos na 

nossa próxima reunião quais serão nossos critérios para um monitoramento, sendo este um 

ponto crucial para retomada das discussões do grupo no ano de 2022, e havendo uma 

consultoria para este aspecto do monitoramento melhor ainda, para enriquecimento dos 

diálogos e nos ajudar a definir esses critérios antes que o relatório do governo chegue, 

preferencialmente. 

 

Por exemplo, se o MPPE questiona alguma coisa em relação ao plano PMPI ou em relação ao 

comitê; quem responde não é o comitê, e sim o COMDICA. Quem tem autoridade para 

responder é o COMDICA. 

 

Na sequência de fala, temos, Paulo Frias que inicia sua fala em concordância com algumas 

colocações de Valéria, no tocante ao monitoramento, e lembra que o PMPI não tem metas, ele 

é uma carta de intenções, quem for ler todo o plano irá observar que lá existem apontamentos 

do que nós consideramos que deve ser feito. Então, quando o MPPE nos pede metas, para a 

Educação, Saúde e outras pastas; é por que no PMPI não estão previstas tais metas, ele diz o 

ano que o governo deve começar a desenvolver aquela intenção colocada no eixo respectivo. 

 

A primeira coisa que precisamos desmistificar é que a gestão vai apresentar o produto a partir 

de indicadores em metas, porque nós não definimos isso. Logo, o que tem que estar claro é que 

existe no PMPI uma definição de atividades desejavéis para as secretarias e elas vão dizer o 

quanto estão executando ou não. Mas não necessariamente o que vai ser apresentado, vai 

traduzir por exemplo uma cobertura de vagas em creches de tal faixa etária. Se quisermos isso, 

teremos que fazer essa encomenda por que não fizemos isso no PMPI. O que a secretária 

executiva da SEPIN irá nos apresentar é um relatório do que já foi realizado a partir do que nós 

dissemos no PMPI que é desejável. 

 

O MPPE diz, Paulo, pediu não só metas, mais também indicadores. Lógico que no diagnóstico 

temos esses indicadores, claro! Com numeradores, denominadores, quantitativos, dados das 

fontes de extração destes dados. 

 

Sobre o formato da construção do PMPI ser assim, não foi por acaso, pois nós vivemos uma 

realidade concreta, e exemplifica pela pasta da Educação, e diz: o plano nacional de educação e 

o municipal tem metas a cumprir, só que o plano de educação cobre o período que vai de 2014 

até 2024, o nosso PMPI finaliza em 2030, assim, nós não poderíamos vincular a meta do ano 
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2024 para a meta de 2030. E essa dificuldade operacional aparece como exemplo aqui, na 

Educação;mas posso trazer aqui o exemplo da Saúde. 

 

O plano municipal de saúde acontece há cada 04 anos, o mais recente, começou em 2018 e a 

rigor ele finaliza este ano de 2021, ou seja, todas as programações que entram no planejamento 

da secretaria de saúde, ele foi feito para dar conta desses quatro anos. Toda pactuação que o 

governo municipal à epoca realizou e que segue para o próximo gestor, cito, o primeiro ano de 

gestão, logo, no que se refere ao PMPI, ele supera este período, ele ultrapassa duas gestões, e 

essa dificuldade como o tempo estava corrido e precisavamos aprovar o PMPI em 

dezembro/2020, e os trabalhos de elaboração findaram em meados de agosto/2020, haja vista o 

processo pragmático e burocrático da continuidade nas fases de tramitação, aprovação 

COMDICA e encaminhamento para o prefeito que por sua vez enviou para apreciação da 

Câmara de Vereadores e Vereadoras, nas várias comissões, como ocorre em todo projeto de 

Lei. 

 

Contextualizada a questão, Paulo aponta que foi graças a essa celeridade que o PMPI ficou sem 

as metas estabelecidas. Assim, minha contribuição, diz ele, visa esclarecer que, quando 

falamos meta, essa meta não está dada em princípio, existe sim, na perspectiva da filiação do 

PMPI com os planos municipais de educação e saúde, nestes sim, existem as metas, no PMPI 

não. 

 

Por fim, dá concordância a ideia de Eduardo, sobre a realização de seminários, essa produção 

seja governamental das organizações sociais possam ser partilhadas. Lembra que o 

monitoramento governamental já está sendo feito, a SEPIN já desencadeou esse processo já 

têm um tempo, e é muita coisa, afirma ele. 

Deixa uma mensagem final de que o PMPI não deve ser encarado como um plano 

governamental, essa é outra questão, pois o compromisso foi partilhado com a sociedade e nós, 

governo, queremos trazer a sociedade, para dentro dessa atuação. Pensando que existem 

potências na sociedade, em termos que o governo não tenha estratégia de alcance. Como se 

financia toda a pontecialidade das organizações sociais? O financiamento é perene? Nós damos 

conta? 

 

De tal forma que, tanto neste espaço do comitê, como na comissão PMPI COMDICA, devemos 

levantar as discussões sobre sustentabilidade das organizações. A pandemia nos apresenta a 

grosso modo o que foi que aconteceu com a sociedade e a falta de sustentabilidade, e o quanto 

isso rebateu na parte governamental. 

 

Mariana (SEPIN) faz as suas colocações na sequência, inicia dizendo que estava escutando 

todas as falas e assim avaliou como mais apropriado, antes de repassar algumas observações. 

Das questões discutidas, ela traz as seguintes pontuações: 

 

No que se refere as falas de Paulo e Valéria que foram as últimas, ela destaca e reafirma 

algumas questões, sobretudo ao que compreendemos como meta e de maneira elas se 

apresentam no PMPI. Oportunamente,coloca que é papel do governo dar essa prestação de 

contas à sociedade,inclusive para a própria prefeitura para que as áreas estejam cientes do que 

está sendo feito, do que foi iniciado, sobre os avanços passo a passo, o que foi repactuado, pois 

estamos nesse momento de primeiro ano do PMPI, um ano atípico por decorrência de fatores 

externos, todas as áreas estão de alguma forma envolvidas neste fechamento de ano, e que 

também acompanham suas atuações a partir de outros planos vigentes em que estão 

envolvidas. 
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Explana que as reuniões mensais dos comitês executivo e intersetorial estão ocorrendo com a 

participação ativa da SEPIN. Informa que a SEPIN está nesse momento de construção desse 

relatório de primeiro ano, e alguns entraves surgiram no tocante a alguns indicadores que só 

fecham no último dia do ano em curso. Todavia as tratativas de desenvolvimento do relatório a 

a partir da coleta de dados com as secretarias presente nos respectivos eixos, estão sendo 

realizadas internamente na SEPIN. 

 

Pretende-se trazer relatórios com dados mensurados tanto descritivos, quanto quantitativos do 

que foi realizado. Mariana, destaca que é de grande importância, apresentar ao grupo em 

síntese o que será encaminhado no início do ano de 2022, considerando a contextualização dita 

anteriormente, uma vez que não há uma previsibilidade de data devido aos dados em 

tramitação para serem agregados ao relatório de prestação de contas. 

 

Encerra sua fala, colocando a SEPIN à disposição para consultas, dados sobre a metodologia 

de monitoramento, uma vez que nós temos a SEPLAG nesse suporte, especificamente no 

campo das metas, pois estavam diretamente ligados e vinculados no período da construção do 

PMPI, sendo essa metodologia um material mais consolidado que serve de parâmetro para o 

monitoramento de fato. Abre por fim convite ao COMDICA para conversas entre a SEPIN e 

SEPLAG sobre o desenvolvimento metodológico deste monitoramento. 

Alíria, agradece a fala de Mariana. E comenta, a importância sim de uma consultoria. Da 

extrema importância de envio dos documentos, relatórios e indicadores para o grupo, 

destacando como importantes às falas de Paulo e Valéria. Definição da metodologia de análise. 

Mantém sua concordância com a constituição de uma coordenação executiva. E por fim, uma 

pergunta: Antes da reunião para a apresentação desses relatórios, uma reunião para definir a 

metodologia de trabalho?  

 

Na sequência temos a fala de Eduardo Paysan para alinhamentos com o grupo quanto aos 

encaminhamentos para os pontos de pauta daquela reunião. 

 

Regimento Interno – definição dos nomes que irão participar do grupo de trabalho para a 

construção do Regimento Interno, considerando como período máximo o mês de março/2022 

para a conclusão do Regimento Interno do Comitê Ampliado. 

 

Grupo de Trabalho para elaboração do Regimento Interno (membros): Soledade e/ou Daphne 

(REPI), Alíria (Representante da Associação das Adi’s), Madalena (Fórum DCA Recife), Necy 

(Conselheira Tutelar – RPA 01) e Comissão Primeira Infância COMDICA completa 

 

Contratação de consultorias ou não, ainda não ficou definido pelo grupo, na presente reunião. 

 

Sobre o recebimento da publicação do PMPI quem ainda não recebeu, deve sinalizar para 

Angélica Araújo (assessora de comunicação/COMDICA) ou Aurely Macedo (técnica 

sociopedagógico / COMDICA) para recebimentos. Em caso de necessidade urgente, o mesmo 

material encontra-se disponível no portal COMDICA em versão PDF para download e 

compartilhamentos. 

 

Coordenação colegiada/executiva do Comitê Ampliado, considerando o posicionamento da 

maioria participante, exceto, Valéria e Madalena, parece que há uma definição da necessidade 

da composição, assim, aproveitando o ensejo, numa próxima reunião do Comitê termos a 

definição das pessoas que comporiam essa coordenação colegiada; cientes portanto que os/as 
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conselheiros/as membros da comissão primeira infância do COMDICA em si já devem fazer 

parte dessa coordenação, ainda em seu momento de fala, Eduardo, se dispõe a compor essa 

coordenação, frisa que Alíria também se colocou à disposição, e em não fechando essas 

questões naquela reunião, o grupo de WhatsApp . 

 

Eduardo frisa ainda, que o processo está em seu momento inicial e que a proposta é sempre 

priorizar o trabalho coletivo, exemplifica o trabalho dos consultores que atuaram na elaboração 

do PMPI Recife, o professor Vital Didonet colaborou gratuitamente, e trouxe não só o 

conhecimento técnico, como também inspiração para o sentido do que se faz. Houve ainda as 

contribuições de Iêda Castro, que o papel de trabalho de Mirza da SEPLAG atuou de forma 

dinâmica no levantamento de dados para o diagnóstico junto com toda a comissão de 

elaboração do PMPI, então, o processo dinâmico deve permanecer nesse grupo aqui. 

 

Salienta o papel da gestão da melhor forma possível, visando qualificar ainda mais o trabalho 

desse grupo ampliado nas proposições como o Marco Legal PI nos diz, no tocante a metas, 

estratégias, proposições, sendo isso que se espera potencializar ao máximo no grupo presente. 

 

Aurely técnica COMDICA alinha os encaminhamentos repassando passo a passo no que se 

refere ao GT para construção do regimento interno e a composição da coordenação colegiada 

do comitê na próxima pauta de reunião. 

 

Dá como informe que o COMDICA prevê no mês de janeiro as suas comissões temáticas 

sejam suspensas, isso porque a equipe técnica sociopedagógica está reduzida, atualmente 04 

(quatro) técnicas para acompanhar processos não só das comissões, como também 

monitoramento de projetos editais FMCA contingência COVID, captações de recursos. As 

comissões são assessoradas pelas técnicas do sociopedagógico, cada reunião, prevê a 

elaboração de uma ata, além das demandas já citadas e outras; assim, quando a comissão 

primeira infância COMDICA fala da contratação de consultorias, é olhando para esse aspecto 

de estruturação, levantamento de dados e sistematização. 

 

É sabido das atribuições técnicas do setor sociopedagógico no Regimento Interno do 

COMDICA, mas as atividades que o COMDICA está desenvolvendo nestes últimos dois anos, 

estão sendo bem intensas, então o nosso receio é de não dar conta, e de não sermos tão 

eficientes e efetivas como gostamos de ser. 

 

Na sequência, Juliana, faz uma última pontuação e diz estar em dúvidas quanto ao 

encaminhamento, e põe em palavras sua compreensão de que fica definida a construção de um 

GT para construção do regimento do comitê e a definição de uma coordenação colegiada 

também com a participação da comissão primeira infância do COMDICA e em seguida sugere: 

 

1) Agregar a Comissão Primeira Infância COMDICA as pessoas do Comitê Ampliado que 

querem contribuir na construção do regimento interno,para diminuir a quantidade de 

demandas; 

 

2) Sugere ainda, que será tarefa do GT de construção do Regimento Interno pensar sobre a 

composição e definição das tarefas dessa coordenação executiva do Comitê Ampliado, 

pois do contrário, fica confuso; é preferível inflar essa coordenação no GT e a partir 

desses encontros do GT e construção do Regimento Interno, defini-la. 
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Eduardo diz que está pensando nas proposições de Juliana, pois para ele o GT tem comu única 

tarefa a construção do RI. Juliana, aponta que é no RI que questões como a definição ou não da 

necessidade de uma coordenação, e suas tarefas, serão difinidas pelo RI. Ela destaca que é uma 

sugestão para o grupo, visando a diminuição de demandas. Exemplifica/indaga: Qual será o 

trabalho dessa coordenação colegiada antes da definição do próprio regimento? 

 

Eduardo fala que estara no GT terá um papel operacional e não necessariamente terá 

disponibilidade para estar na coordenação que tem um papel técnico/político. Juliana, diz que 

talver estejamos criando uma outra instância que talvez na elaboração do RI percebamos que 

não seja suficiente, e novamente devolve ao grupo para posicionamentos à sua proposta. 

 

Por fim, Eduardo, retifica o encaminhamento dado sobre o GT para elaboração do RI e 

coordenação colegiada, e concorda inicialmente com as sugestões dadas por Juliana,e, também 

devolve ao grupo para manifestações favoravéis ou contrárias. 

 

Madalena, reforça e concorda com a fala de Juliana, e diz que as sugestões dadas por ela 

possuem toda pertinência, e que as discussões sobre o regimento alinhem um pouco mais as 

ideias sobre a necessidade de uma coordenação executiva do Comitê que para ela é papel do 

COMDICA. 

 

Não foram colocadas discordâncias pelo grupo, ao encaminhamento. 

 

Os chamamentos do GT serão feitos no grupo de WhastsApp do Comitê Ampliado, com data a 

definir, calendário de encontro previsto para fevereiro. 

 

Terceiro ponto da pauta: PMPI (2020 - 2030) – Calendário da primeira reunião ano 2022 do 

Comitê Ampliado; 

Este ponto em específico, Eduardo afirma o que traz o Marco da Primeira Infância dos 

encontros semestrais, contudo, nesta fase inicia de muitas tarefas, seria importante pensar um 

calendário com encontros mais próximos. 

Calendário da próxima reunião do Comitê Ampliado, será definido após o recebimento do 

primeiro relatório de monitoramento pela SEPIN/SEDUC que de acordo com a fala de 

Mariana, está em elaboração e aguardando outros dados que dependem do fechamento dos 

indicadores da gestão ano 2021. Não há previsão de data, porém a previsibilidade é o primeiro 

semestre 2022. 

Valéria, destaca ser importante o comitê atentar-se para que antes da realização da 

apresentação deste primeiro relatório, ele seja, encaminhado antes e com tempo hábil para uma 

leitura e análise por todos/as membros do grupo, e assim poder interagir melhor com a 

apresentação. 

Paulo, destaca da necessidade do prazo de entrega deste relatório ser mais pra frente, pós 

fevereiro/2022, para que tenhamos o tempo necessário da leitura, o plano é muito extenso. 

Assim sua sugestão é que essa reunião não aconteça antes de março (reunião do comitê 

ampliado). 
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Alíria, retoma a sugestão dela de que haja uma reunião antes da apresentação do relatório da 

gestão para definição dos critérios de avaliação do monitoramento PMPI e pergunta ao grupo 

se haverá ou não? E considera março/2022 um bom período para a próxima reunião, e associa a 

possibilidade de alinhamento de prazo do relatório PMPI ser apresentado após 31 de 

março/2022, prazo que ela receberá o relatório do FUNDEB no qual compõe a câmara e prevê 

que neste relatório hajam indicadores ligados aos indicadores PMPI. 

Eduardo, em resposta diz que não há tempo hábil para uma reunião pautando definições de 

indicadores para avaliação do primeiro relatório do PMPI, em sendo assim o que temos hoje é 

o trabalho dos indicadores previstos no próprio PMPI que são quantitativos , e que ali apontam 

quais são as áreas de investimento prioritário, e esse processo de construção de critérios 

acontecerão no decorrer dos próximo trabalhos de acompanhamento da execução das ações do 

PMPI pelo comitê ampliado. Observando se vamos ter necessidade ou não de uma consultoria 

para isso e o que esperamos dela, com esse aprimoramento no segundo semestre mais próximo 

ao final de 2022, em diálogos com as outras instâncias. 

 

Reunião encerrada com agradecimentos finais dos presentes, com desejos de boas festas ano 

2021, e convite aos/as conselheiros/as para o último pleno ordinário 2022 com realização de 

confraternização. O calendário da próxima reunião do comitê será acordado e disponibilizado 

posteriormente, no grupo de WhatsApp do Comitê 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, 21 de janeiro de 2022 
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