
 

 

 

 

ATA DA COMISSÃO PRIMEIRA INFÂNCIA  

DATA: 04 de MAIO DE 2022 

INÍCIO: 09h00- FIM:11h:00min 

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 

 

 

Pauta:  
1) Plano de Monitoramento do PMPI (2020-2030) dados da reunião apresentados 

pelo IFAN (Instituto da Infância) – Software Monitora PMPI; 

2) Encaminhamentos da 1ª reunião do Comitê Ampliado de Monitoramento e 

Avaliação do PMPI realizada em 20.04.2022; 

 

 

MEMBROS DA COMISSÃO 

 

 

FUNÇÃO 

 

Germana Bezerra Suassuna 

(ausência justificada) 

 

Conselheira Titular GOV – Secretaria de Saúde 

Paulo Germano Frias  

(ausência justificada) 

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 

(ausente) 

 

Conselheira Titular GOV – Secretaria de Educação 

 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 

 

Conselheira Titular OSC – Centro de Integração 

Empresa Escola de Pernambuco - CIEE 

Juliana Accioly Martins Nascimento  

 

Conselheira Suplente OSC – Centro Dom Helder 

Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC 

Maria de Lourdes de Sousa 

(ausência justificada) 

 

Conselheira Titular OSC – Casa Menina Mulher 

Marcos Mucarbel Júnior Conselheiro Suplente – Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre 

Drogas 

 

CONVIDADOS/AS DA REUNIÃO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

Não houve convidados  

  

  

Equipe Administrativa COMDICA assessoramento: 

 

Aurely Macedo – Técnica Sociopedagógica / Psicóloga 

Luiz Eduardo – Assistente do setor de comunicação 



 

 

 

Memória da Reunião 
 

Boas vindas da técnica de assessoramento à comissão, e diálogos sobre a pauta de 

reunião que contou com a participação de representantes do IFAN – Instituto da 

Infância, a partir de articulação realizada por Eduardo Paysan, em meados de 

18/03/2022. Para além do ponto de pauta a técnica comunica aos membros da comissão 

informações sobre o cronograma de reuniões desta comissão, já enviado por e-mail e 

para o grupo de WhatsApp da Comissão.  

 

Da composição da comissão primeira infância, tivemos a inclusão do conselheiro 

suplente , Marcos Mucarbel Júnior em substituição da conselheira Rosângela Fontes 

representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e 

Política sobre Drogas.  

 

Foi realizada uma contextualização dos trabalhos da comissão pela conselheira Juliana, 

para finalidades integrativas ao conselheiro recém chegado. Destaca em termos gerais 

que a comissão primeira infância foi instituída para a elaboração do PMPI, e que a 

mesma passou a compor a comissão há menos de 01 (um) ano, agora o PMPI já se 

encontra aprovado e esta em execução, cabendo ao COMDICA através dessa comissão 

e do comitê ampliado as discussões sobre o seu monitoramento.  

 

Atualmente o que tem se pautado aqui especificamente é a instalação do Comitê 

Ampliado, pois no plano decenal da primeira infância, estão previstas três (03) 

instâncias governamentais e de comunicação entre as secretarias, Comitê Intersetorial e 

Executivo, e agora o COMDICA está atuando na instalação desse Comitê Ampliado que 

possui representações de vários segmentos da sociedade civil e também 

governamentais; este comitê já realizou algumas reuniões em 2021 e agora em 2022, 

aconteceu a reunião de recebimento do 1ª Relatório de Execução do PMPI pela 

SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão e SEPIN – Secretaria Executiva da 

Primeira Infância, mas que haverá uma continuidade dessa reunião, desse relatório.  

 

Atualmente, estamos no comitê ampliado na construção do Regimento Interno, esse 

documento está praticamente finalizado e deve ser colocado para aprovação do grupo, 

mas aqui agora, esse grupo especificamente está trabalhando na contratação de uma 

consultoria para pensarmos num plano de monitoramento, nos indicadores e metas para 

o Comitê Ampliado estar trabalhando. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Administrativa COMDICA participante: 

 

Roberta Sartori – Técnica Sociopedagógica / Pedagoga 

Iêda Acioly – Técnica Sociopedagógica / Assistente Social 

Liliam Tomaz – Técnica Sociopedagógica / Assistente Social 



 

 

 

 

 

 

 

Foi posto como informes por Aurely:  

 

1) As atas anteriores da comissão (ano 2022) serão repassadas para o conselheiro 

Marcos para que ele possa ir se apropriando dos assuntos de pauta e seus 

contextos. 

 

2) A presente comissão realizou a atualização do planejamento COMDICA ao que 

lhe compete, como ponto de pauta em sua primeira reunião ano 2022 após a 

sistematização final, o documento será socializado com a coordenação colegiada 

e conselheiros/as, e cada comissão irá olhar para o planejamento e assim elencar 

as suas prioridades de pautas; 

 

3) Procedimento da 32ª PJDCC Ofício nº 01776.000.749/2021-0020 no prazo de 30 

dias solicitando a ata da 1ª reunião do Comitê Ampliado ano 2022, e a minuta ou 

a resolução já aprovada pelo COMDICA, este ofício de requerimento foi 

repassado por Simone no pleno ordinário de 03/05/2022; 

 

Pauta 1 

 

Plano de Monitoramento do PMPI (2020-2030) dados da reunião apresentados 

pelo IFAN (Instituto da Infância) – Software Monitora PMPI; 

 

A técnica Aurely, faz a apresentação da pauta e destaca que esta é um desdobramento da 

reunião da comissão realizada em abril com a apresentação da organização IFAN – 

Instituto da Infância – com compartilhamento de slides com o conteúdo  abaixo que 

destacaremos nos pontos fundamentais.  (Anexo 1) Destaca que na reunião plenária 

ordinária de abril realizada em 03/05/2021, no tocante a pauta Comissão Primeira 

Infância foi mencionada a apresentação deste software – Monitora PMPI, pelo IFAN 

dentro desta comissão.  

Além de terem compartilhado suas exeperiências de monitoramento de planos da 

primeira infância, através da Urban 95, em 09 (nove) municípios do Brasil nas regiões 

diversas, sendo em Pernambuco na cidade de Caruaru, e apartir da articulação feita por 

Eduardo com o IFAN, a ideia é nos aproximarmos do modo como o PMPI vêm sendo 

monitorado em outros lugares, pensando para além disso a contratação de uma 

consultoria para o andamento do monitoramento do plano, dando suporte a essa 

comissão e ao comitê ampliado PMPI. 

 

 



 

 

 

 

 

A proposta registrada em ata da comissão em xx/04/2022 traz a perspectiva de convidar 

o IFAN para apresentar o Software para o Comitê Ampliado, e ainda uma apresentação 

para o colegiado do COMDICA.  Na presente reunião, diante das ausências de alguns 

membros não foi possível para todos e todas acompanharem, por isso a pauta está sendo 

retomada, para uma compreensão para além do registro em ata. 

O IFAN, além de apresentarem o software, também fizeram uma análise aproximada a 

realidade de Recife, já que eles contribuíram com o processo de construção técnica do 

PMPI Recife. E na fala deles foram percebidas diversas potencialidades, como também 

as questões que estão em lacunas e que precisam ser preenchidas, considerando 

principalmente as metas, e os indicadores também, resgatando a fala de Juliana. É 

preciso lembrar, que é importante saber para onde olhar, por que e o que é importante 

ser monitorado. 

Outro ponto delicado é a questão do diagnóstico que o PMPI traz, que foi muito bem 

feito, mas que em algum momento precisará ser revisado, essa e tantas outras questões 

apontadas. E por fim, destaca que a ideia central da pauta é: De que forma podemos 

desdobrar esse diálogo com o IFAN? E como traduzir as questões colocadas pelo IFAN 

para nossa realidade no PMPI e num futuro processo de monitoramento? Agregando 

valor para essa comissão e também para o Comitê Ampliado. 

Passa a palavra para Eduardo, que destaca outros pontos importantes colocados pelo 

IFAN, observando que eles frisaram que não dá para fazer tudo, e da importância de se 

elencar prioridades, cabendo a comissão e o comitê pensarmos juntos as metas 

prioritárias, e trazendo para o diagnóstico do PMPI, Eduardo resgata a discussão da 

comissão em garantir que as ações alcancem o público mais vulnerável, já que o PMPI 

não consegue nesse momento universalizar, isto é, que se priorize; e de que forma nós 

podemos enxergar como estamos chegando nos territórios mais vulneravéis. 

Houve em xx/04/2022 a primeira apresentação realizada pela SEPIN e esse primeiro 

momento não cumpre todas as expectativas do Comitê Ampliado, por mais que tenha 

sido colocados muito elementos desenvolvidos no âmbito da primeira infância no 

município.  

E foi solicitado sobretudo para a SEPLAG o quanto de ações de acordo com os 

indicadores, o que já foi realizado, o que foi iniciado, o que já foi concluído; sendo 

assim, os membros do comitê solicitaram de forma descritiva quais foram essas ações 

para que pudessem monitorar de forma mais detalhada.  

O aperfeiçoamento está se dando através de um processo de diálogo entre essas 

instâncias e a ideia é ser aprimorado. 

 



 

 

 

 

 

Destaca que o diálogo com o IFAN foi muito bom, mostra uma parceria bem valiosa 

para o COMDICA e o desafio agora é localizar uma consultoria que possa nos auxiliar 

nos detalhes já ditos aqui, indicadores quantitativos e qualitativos, metas, e isso é o que 

a comissão tem recorrentemente discutido que é uma linha de base. 

Olhando para o diagnóstico, nós tivemos uma escuta com as crianças, mas podemos 

também pensar em alcançar outros equipamentos e talvez pensar nos impactos dessas 

ações, a partir do diagnóstico e o que mudou na qualidade de vida dessas pessoas. 

Eduardo cita a fala da conselheira Necy da RPA 01 e Aurely citou a fala da conselheira 

sobre sua experiência de vida enquanto mãe de uma criança autista e a dificuldade de 

outras mães na inclusão nas escolas, diante da falta de vagas. 

Juliana, fala que duas questões precisam ser destacadas, primeiro os indicadores do 

monitoramento e segundo o instrumento do monitoramento, que será algo relacionado a 

esse software, ela explica, que a linha de base já existe que é o diagnóstico, não existe 

outro ponto de partida para ser construído.  

Ela diz ainda, sobre a fala de Eduardo sobre a priorização das áreas mais vulneravéis, 

considerando sua vida que é de 10 (dez) anos, certamente não dará conta de tudo. 

Pondera, que a priorização parte da construção dos indicadores, respectivos ao tempo e 

exemplifica: 01 ano, 02 anos e assim por diante.  

Questiona sobre a construção do diagnóstico, pois na ocasião ela não fazia parte da 

comissão, se a consultoria que fez o diagnóstico, não poderia atuar no trabalho dos 

indicadores, já que foram eles que construíram. Frisa, que o diagnóstico é a linha de 

base. 

E só depois dos indicadores definidos é que se poderá pensar no software, para que 

saibamos o que queremos e precisamos medir. Lembrando que já foi aprovado em pleno 

a contratação de uma consultoria. 

Eduardo em resposta, diz que quem construiu o diagnóstico foi uma técnica da 

SEPLAG, Mirza. Atualmente ela está na área de orçamento, e ela está assoberbada e 

não têm disponibilidade para continuar essa tarefa.  

E sobre a consultoria, Eduardo frisa da necessidade de localizar essa consultoria que não 

realize apenas o processo de elaboração de indicadores, mas que tenha conhecimento 

robusto em monitoramento de planos da primeira infância. E em tempo, fala que dos 

profissionais que ele conhece, estão todos muito atarefados com outras ações e que 

sempre tem solicitado indicações a outras pessoas, tanto na comissão e no comitê. E que 

a indicação dessa consultoria é de alta prioridade. 

 

 



 

 

 

 

 

Juliana sugere o lançamento de um edital de chamamento para essa ação, Eduardo 

concorda, estabelecendo os critérios de seleção e exigências.Todavia, Eduardo alerta 

para o fato de concorrerem OSCIP’s e outros tipos de organizações sem experiência ou 

sem sustentabilidade para esse trabalho, por isso o edital tem que ser bem criterioso. 

Eduardo destaca que a própria consultoria nossa pode dizer quais são as necessidades e 

o COMDICA solicitar a SEPLAG que disponibilize os dados, mas precisamos de 

alguém que organize, sistematize, que pense, que desenvolva pois nem os/as 

conselheiros/as irão dar conta e nem as técnicas do conselho, diante das inúmeras 

tarefas.  

Aurely, destaca pontos de registro da ata da 2ª reunião da comissão da primeira infância 

e que contou com a participação do IFAN e fez a leitura corrida. E por oportuno, cita 

que se eles pudessem ser a consultoria para trabalhar junto ao COMDICA seria muito 

bom, dada a qualidade técnica vista na apresentação realizada em 06/04. Citando pontos 

de destaque da ata de 06/04 da comissão PMPI. 

Juliana, pergunta se o IFAN teria condições de elaborar os indicadores do PMPI Recife, 

para além do próprio uso do software? Eduardo, responde que possivelmente sim. E 

solicita para Aurely a apresentação que o IFAN fez para compartilhamento em tela, e 

assim Juliana poderia acompanhar, já que a mesma não teve condições de participar da 

reunião de 06/04. 

Em tempo, Eduardo consultou informalmente Luzia Laffite sobre a disponibilidade dela 

para futura formalização do COMDICA para uma reunião de apresentação do software 

e também da experiência da organização para os/as conselheiros/as e do próprio comitê 

ampliado. 

Luiz Eduardo faz o compartilhamento do arquivo e Eduardo vai pontuando item a item. 

(O registro em detalhe está contido na ata de 06/04 portanto não será repetido nesta). 

Juliana, reflete se essa contratação seria de serviços, e no tempo do plano para 10 (dez) 

anos, por que não seria um produto que o município iria comprar para ele mesmo ir 

monitorando. Como funcionaria essa contratação. Mas afirma que gostou da proposta 

do software e que se eles puderem desenvolver os indicadores a partir do diagnóstico 

seria muito bom, ficando em dúvida como seria a alimentação do sistema e a 

continuidade da sua periodicidade, e como esses dados seriam coletados.  

Eduardo, diz que é preciso uma revisão desse plano e ela está prevista com a Escola de 

Conselhos de PE, pois no PMPI só temos: (ações, responsavéis, período) não colocamos 

metas, então, a grande tarefa do COMDICA seja primeiro construir as metas de cada 

ação. 

 



 

 

 

 

 

E complementa, o PMPI Recife, não têm indicador e nem meta, é preciso ser 

construído. Juliana, destaca que o que a consultoria fará é utilizar o diagnóstico (linha 

de base), para delimitar os indicadores e a partir daí irmos monitorando.  

Eduardo diz que os indicadores servem para que saibamos se as metas foram alcançadas 

ou não, assim, um não pode existir sem o outro.  

E para além da consultoria, construir metas e indicadores caberá uma grande tarefa de 

revisão do PMPI com cada pasta envolvida como responsável. E Juliana atribui ainda a 

participação do Comitê Ampliado nessa tarefa, já que faz parte das suas atribuições, e 

para isso terá o suporte de trabalho da consultoria. 

Eduardo reflete que não se trata de um processo simples é preciso pensar ação por ação. 

Dos contatos realizados com Luzia Laffite, a mesma sinalizou positivamente para a 

possibilidade de ser a consultoria que iria apoiar o COMDICA Recife no 

monitoramento do PMPI. 

Pauta 2 

Encaminhamentos da 1ª reunião do Comitê Ampliado de Monitoramento e 

Avaliação do PMPI realizada em 20.04.2022; 

Reforçar os encaminhamentos dados pelo Comitê Ampliado em reunião realizada em 

20/04/2022; 

Convocar com alta prioridade por ofício via COMDICA a SEPIN e SEPLAG para a 

apresentação dos dados detalhados das ações realizadas no ano de 2021, indicadores 

quantitativos e qualitativos; 

Pautar a minuta do Regimento Interno apreciação e deliberação do Comitê para remeter 

ao colegiado COMDICA para publicação em formato de resolução; 

Consultar a coordenação colegiada COMDICA para a realização de um pleno 

extraordinário em 24/05/2022 (terça-feira) 09h, com a participação do Comitê 

Ampliado para apreciação da minuta do Regimento Interno em conjunto ,e, assim já 

deliberar o regimento como resolução e na ocasião o Comitê também poderia participar 

da apresentação do IFAN e conhecer o software Monitora PMPI e a experiência da 

consultoria, a ser contratada pelo COMDICA Recife.  

Marcos, informa que em 25/05 haverá um Encontro sobre a Primeira Infância na 

Paraíba, e provavelmente ele não irá conseguir participar da reunião no COMDICA. 

Data proposta para a reunião exclusiva do Comitê Ampliado COMDICA convocando 

SEPIN / SEPLAG em 08/06/2022 manhã para o processo. 



 

 

 

 

Agradecimentos finais, a reunião finalizou às 11:00, ficando os registros para além desta 

ata em arquivos de áudio e imagem. A presente ata será encaminhada para todos os 

membros da comissão e equipe técnica COMDICA. 

 

 

Deliberações: 

 

 

 Convidar o IFAN por e-mail para participação em pleno ordinário 

COMDICA; 

 

 Comunicar e divulgar para o Comitê as próximas agendas de reuniões; 

 

 Encaminhar as deliberações no WhatsAp do grupo e posteriormente ata; 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS CITADOS NA ATA 

Anexo 1 – Slides do Instituto da Infância 

 

 

Recife, 25 de maio de 2022. 

 

 

Sistematização: Aurely Macedo 

Técnica Sociopedagógica – COMDICA Recife 

Psicóloga CRP 02/16917 

 
 

 

 

 

 


