
 

 

 

 

ATA DA COMISSÃO PRIMEIRA INFÂNCIA  

DATA: 06 de ABRIL DE 2022 

INÍCIO: 09h00- FIM:11h:00min 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 

 

 

Pauta:  
1) Diálogo com Luzia Laffite e equipe do Instituto da Infância – IFAN 

(Responsável pela coordenação de 09 municípios através do Urban95 nos 

monitoramentos dos Planos da Primeira Infância); 

2) Informes; 

 

 

MEMBROS DA COMISSÃO 

 

 

FUNÇÃO 

 

Germana Bezerra Suassuna 

 

 

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 

(ausência justificada) 

 

Conselheira Titular GOV – Secretaria de Educação 

 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 

(participação no primeiro momento) 

Conselheira Titular OSC – Centro de Integração 

Empresa Escola de Pernambuco - CIEE 

Juliana Accioly Martins Nascimento  

(ausência justificada) 

 

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 

Rosângela Fontes SDSDHJPD / PCR – Gerência da Proteção Básica 

 

CONVIDADOS/AS DA REUNIÃO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

Luzia Torres Gerosa Laffite Superintendente Executiva – Instituto da Infância 

Fellipe Dias Coordenador Operacional de Tecnologia 

Fernanda Rezende Vidigal Apoio Estratégico a diversos municípos através da 

Urban95 

Equipe Administrativa COMDICA assessoramento: 

 

Aurely Macedo – Técnica Sociopedagógica / Psicóloga 

Angélica Araújo – Assessora de Comunicação / Jornalista 



 

 

 

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 solicita aos membros da comissão 

informações sobre o cronograma de reuniões desta comissão, se permanecerá às 

primeiras quartas-feiras no período matinal, ou sugerem mudanças. Dos membros 

participantes não houve objeções quanto a permanência no ano de (2022) do dia e 

horário estabelecidos no calendário do ano 2021. 

 

Da composição da comissão primeira infância, tivemos a substituição das conselheiras 

representantes da Secretaria de Saúde, a Sra. Cláudia Soares Magalhães Ribeiro Freitas 

que ocupava a função de conselheira titular, encerrou sua participação no COMDICA 

no final de março/2022 e, a Sra. Germana Bezerra Suassuna retorna ao COMDICA na 

condição de conselheira titular representando a Secretaria de Saúde, e também passando 

a compor a Comissão Primeira Infância.  

 

Foi posto como informes por Aurely:  

 

3) O arquivo disponível no google docs (Minuta do RI Comitê Ampliado) está com 

prazo até 08/04/2022 para ajustes finais, considerando os três encontros do GT 

que construiu o documento. Eduardo sugere que Aurely verifique com a 

assessoria jurídica do COMDICA a redação do Art 4º do documento ora citado. 

A comissão concorda em que o RI seja colocado como ponto de pauta na 

reunião do Comitê Ampliado a ser realizada em 20/04/2022. 

 

4) Ainda informa, que irá responder ao ofício da SEPIN que foi enviado em 

resposta ao COMDICA, ao que tange a solicitação do I Relatório de Execução 

do PMPI ,e ainda repassando a data da próxima reunião do Comitê Ampliado a 

ser realizada em 20/04/2022 onde a SEPIN fará a apresentação dos dados deste 

relatório.  

 

5) Eduardo, apresenta ainda a questão de indicação tanto pela Comissão Primeira 

Infância tal como ao Comitê Ampliado PMPI de uma consultoria para realização 

do processo de monitoramento do PMPI Recife/PE. Traz como possibilidade o 

próprio IFAN ou a REPI/PE, mas é importante que todos/as possam indicar 

consultorias com conhecimento e prática com a temática primeira infância. 

Destaca ainda, que o colegiado do COMDICA aprovou a busca de propostas 

para contratação de consultoria específica para o processo de monitoramento do 

PMPI Recife (2020-2030). 

 

 

 

Equipe Administrativa COMDICA participante: 

 

Roberta Sartori – Técnica Sociopedagógica / Pedagoga 

Iêda Acioly – Técnica Sociopedagógica / Assistente Social 



 

 

 

 

Apresentação da organização IFAN – Instituto da Infância – com compartilhamento de 

slides com o conteúdo  abaixo que destacaremos nos pontos fundamentais.  (Anexo 1) 

 

 

Eduardo Paysan, inicialmente dá às boas-vindas a Luzia Laffite e sua equipe, 

agradecendo a sua disponibilidade em estar presente neste momento junto ao 

COMDICA Recife, e em síntese explica um pouco sobre o trabalho da Comissão 

Primeira Infância. Oportunamente, faz uma contextualização da necessidade atual do 

COMDICA quanto a fase de monitoramento do PMPI Recife (2020-2030). Além da 

comissão interna COMDICA que pauta a primeira infância, Eduardo sinaliza a 

existência de um Comitê Ampliado que está presente no Marco Legal Municipal da 

Primeira Infância e que é coordenado pelo COMDICA Recife e conta com a 

participação de várias instâncias vindas da sociedade civil, universidades e órgãos que 

neste sentido, se observa a necessidade de conhecermos modelos já existentes de 

monitoramento.  

 

Foi realizada uma rodada de apresentações do COMDICA e da equipe do IFAN. 

 

Antes da apresentação do IFAN, Eduardo amplia um pouco o contexto atual do 

município do Recife, a partir do processo de construção do plano iniciado no ano de 

2019, isto é, desenvolvido na gestão executiva municipal anterior, onde a Secretaria 

Executiva da Primeira Infância estava situada na Secretaria de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG, sendo o processo de construção coletiva muito rico. Agora, neste momento, 

nos encontramos na fase de execução do plano, com outras instâncias também já 

constituídas tais como: Comitê Intersetorial (composto pelo Executivo Municipal e seu 

secretariado) o Comitê Executivo (composto pelas Gerências/técnicos/técnicas de cada 

pasta nos eixos específicos) e o Comitê Ampliado conforme dispõe a Lei 18.491/2018 – 

Marco Legal da Primeira Infância do Recife. 

 

Ainda nessa perspectiva, Eduardo, destaca que o grupo presente na reunião, trata-se da 

Comissão Primeira Infância que é composta apenas pelos/as conselheiros/as COMDICA 

e com a participação ainda da equipe técnica sociopedagógica e de comunicação. 

 

O comitê ampliado citado no antepenúltimo parágrafo, se reune semestralmente, mas a 

partir do seu regimento que está em fase de elaboração, haverá a possiblidade da 

realização de encontros extraordinários para tratar de pautas pertinentes ao próprio 

Comitê e/ou do próprio monitoramento da execução do PMPI (2020-2030). 

 

O primeiro relatório de execução do PMPI (ano 2021) já encontra-se finalizado para ser 

apresentado a toda sociedade em meados da segunda quinzena de abril, o mesmo foi 

elaborado pela gestão com a organização da Secretaria Executiva da Primeira Infância – 

SEPIN que está situada na Secretaria de Educação do Recife. Enquanto COMDICA, vê-

se o presente desafio de contratação de uma consultoria para construção desse 

monitoramento, pensando nos indicadores presentes no diagnóstico do Plano Municipal 

e nos relatórios de execução, mas a nossa preocupação é ir além dos dados 

quantitativos, mas também olhar para o qualitativo. Assim, de que forma poderíamos  

 



 

 

 

 

 

construir uma linha de base, talvez refazendo uma escuta com crianças, algo que possa 

dar subsídios para esse monitoramento. 

 

Esta pauta vêm sendo vista como desafiadora e tratada de forma recorrente pela 

comissão primeira infância e o comitê ampliado de monitoramento PMPI, com muitos 

detalhamentos, sobre qual a melhor forma de contribuição, incluindo e agregando para 

além da gestão na execução, a participação essencial da sociedade, quais os impactos e 

como essa produção está sendo traduzida na prática. 

 

Eduardo encerra sua fala, e na sequência Luzia Laffite coloca suas impressões iniciais a 

partir do exposto e que a iniciativa de Recife é super válida, e que deveria ser de grande 

preocupação para todos que pensam a Primeira Infância. E de ponto de partida, ela, já 

menciona o aspecto sustentabilidade e um dos fatores de sustentabilidade de um plano é 

o monitoramento e também a sua avaliação, neste ínterim, Luzia aponta um perspectiva 

do que será monitorado e do que nós gostaríamos de avaliar. 

 

Relata que o processo de monitoramento e avaliação, está sendo realizado no Ceará, e 

traz na apresentação dados sobre o trabalho em desenvolvimento. Informa que o IFAN 

acabou de realizar uma consultoria para o governo do Estado do Ceará na construção do 

PMPI que abrangeu cerca de 172 (cento e setenta e dois) municípios. O estado do Ceará 

possui 184 (cento e oitenta e quatro) municípios e destes foram os 172 mencionados 

antes que conseguiram avançar até a Lei Municipal da Primeira Infância,sendo este 

trabalho realizado desde o ano 2020, com trabalhos desenvolvidos online devido ao 

contexto da pandemia da COVID 19. 

 

Agora, relata ela, a preocupação do IFAN é monitorar de que forma esses planos estão 

qualificados, pois observando a partir de uma escala é preciso ter a preocupação com a 

qualificação deles. Tal trabalho, será realizado por amostra de municípios, envolvendo 

esse sistema de monitoramento (software) que será apresentado. 

 

Para além disso, o IFAN também está envolvido no programa do Urban 95, concluindo 

no final de abril/2022 a consultoria do plano para 09 (nove) municípios, distribuídos nas 

regiões do Norte, Sul, Sudeste e Nordeste, o que está sendo interessante diante dos 

contextos diferentes. Em Pernambuco, o programa do Urban 95 está acompanhando o 

município de Caruaru. Destaca que teve participação na fase de construção do PMPI 

Recife no final, na parte de revisão técnica, e considera o PMPI Recife, intenso e 

completo. 

 

Início da apresentação (slides) – Luzia Laffite: 

 

Apresentação do software – Monitora PMPI que está sendo desenvolvido por Fellipe 

Dias coordenador de tecnologia do IFAN e encontra-se em fase de análise e construção. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

O paradigma do software monirora é o diagnóstico do PMPI, com indicadores de várias 

áreas, seja de base secundária, mas com fonte municipal, dadas as mínimas divergências 

quando há uma comparação entre os dados federais e municipais, por conta de atrasos 

de informações na base de dados federal, e a isto Luzia faz um alerta quanto à 

importância dos dados municipais e já traz alertas internos no contexto da busca da 

informação. 

 

Marco Lógico PMPI Fortaleza – 2º slide com 10 (dez) tópicos que abarcam a sequência 

lógica do PMPI sua execução e monitoramento por fases. (vide slide). 

 

Apresentação Fellipe Dias – Desenvolvedor do Software Monitora PMPI 

 

(Vide anexo 1) 

 

Um dos objetivos do software é monitorar os dados quantitativos das ações do PMPI  e 

é baseado nas 18 (dezoito) ações finalísticas do Plano Nacional da Primeira Infância, e o 

objetivo é que esse acompanhamento seja realizado com base numa gestão estratégica, 

ter os indicadores de base para que possa ser realizado o acompanhamento numa 

perodicidade pré estabelecida trimestral ou semestral de acordo com o município. 

 

A vantagem do software é que as informações já são apresentadas em formato de 

relatório, com acompanhamento de indicadores que serão sinalizado por cores do status 

de realização na listagem do monitoramento, a luz dos indicadores abaixo:  

 

a) Situação de implementação; 

b) Frequência da Ação; 

c) Abrangência do território; 

d) Situação da Ação; 

e) Periodicidade da Ação; 

f) Meta da ação; 

g) Setores responsavéis; 

h) Fonte; 

i) Indicador; 

j) Ação finalística; 

k) Objetivos; 

l) Tempo estimado; 

 

Para acompanhamento de objetivos e metas, o Monitora PMPI atende as necessidades 

do município. E frisa que para um bom andamento o Marco Lógico do PMPI e suas 

ações é fundamental para o bom funcionamento do Monitora PMPI. E a listagem do 

status do monitoramento, traz consigo uma linha história do que foi realizado, o que não 

foi.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fernanda Vidigal, destaca que o PMPI de Recife possui um diagnóstico robusto e muito 

qualificado nos dados que apresenta. Para o monitoramento do PMPI Recife, Fernanda, 

aponta que falta clareza da meta e exemplifica: Mortalidade infantil em Recife era 10,5 

quando a gestão iniciou o processo em 2020, qual era o indíce de Recife? Qual é a meta 

da gestão atual até o final dos 04 (anos)? Qual a meta dessa gestão para 2028? 

 

Para atingir a “meta prevista” de uma gestão para outra e por fim ao final da vigência do 

PMPI, existem uma série de estratégias no eixo saúde (Eixo 1) lá se fazem presente 

diversas estratégias (...) para cada estratégia é preciso identificar qual é a meta? 

Exemplifica novamente: 

 

a) Como estamos hoje no tocante a cobertura de saúde da família nos diferentes 

territórios de Recife? 

b)  Qual é a meta até o ano de 2028 ou final dos 10 (dez) anos? 

c) O que a gestão se propõe a fazer? 

 

É preciso que estes dados/números existam para que possa ser feito qualquer tipo de 

monitoramento. É possível ter muita informação sobre qualidade de atendimento nos 

dados quanti, também. Exemplifica: Numa consulta pré-natal existem nos indicadores 

listados as mães que começarem o pré-natal antes, ou a realização de 07 (sete) consultas 

mínimas de pré-natal. Mas o que deve ser observado: Os exames foram realizados? 

Houve atendimento? E essa questões estão no PMPI Recife, então, com base nestes 

indicadores é possível avaliar de modo quali se a gestante obteve ou não o atendimento 

adcequado,conforme está estabelecido nas estratégias. 

 

Fernanda observa, que não será possível a realização de uma avaliação qualitativa de 

tudo que está no PMPI, diante do trabalho e custo. E com base na análise de alguns 

indicadores já é possível identificar que em alguns territórios o pré-natal não está sendo 

realizado direito, ou em outro território é o acompanhamento da fase puerpera que 

apresenta dados preocupantes para o acompanhamento (e ali nesta questão é importante 

um quali, para que os gargalos sejam identificados e superados). 

 

Para a realização de levantamento de dados qualitativos, Fernanda sugere a feitura com 

base em dados comparativos onde a mesma situação está indo muito bem (para 

apreender boas práticas) e onde ela vai muito mal (incorporar as boas práticas, nos 

locais em que o contexto esteja desfavorável). 

 

E por fim, destaca que o município de Recife é muito comprometido com a primeira 

infância. 

 

Eduardo agradece a participação do IFAN e diz que seria muito importante a 

reprodução deste diálogo do IFAN com o Comitê Ampliado PMPI, numa próxima 

reunião. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Eduardo concorda com a fala de Fernanda, sobre a ausência de metas no PMPI, muito 

embora aponte prazos e responsavéis, além de um excelente diagnóstico de base. 

Contextualiza o aspecto que foi muito discutido na elaboração do PMPI durante o 

diagnóstico foi: Se nós não podemos universalizar o público o foco é atender àqueles/as 

que mais precisam, em risco e vulnerabilidades sociais. 

 

Fernanda atenda que no Brasil inteiro os números cairam por conta do COVID 19 

(vacinação, pré-natal) por isso a necessidade de uma análise situacional, como estamos 

e o que faremos para superar. O monitora PMPI é um software interessante por isso, 

pois traz as bandeiras sinalizadoras chamando a atenção para o que está satisfatório ou 

não, alcançado ou não alcançado. Compreendo sobretudo o que será alcançado pela 

gestão atual e o que não, mas que ficará previsto como compromisso para o próximo 

gestor. 

 

Luzia acrescenta um ponto importante sobre o quali, que é o seguinte: os programas da 

primeira infância apesar de terem um contexto municipal de execução, eles possuem um 

traço de execução a partir do governo federal. Exemplifica: Qual o impacto da educação 

infantil na primeira infância? Ela reflete que o quali é muito volatdo para o programa e 

para a política e não para o plano em si, Luzia diz, que é preciso fazer diferença de 

compreensão, pois não é o plano que vai produzir impacto maior na educação infantil, 

ele o plano, pode contribuir como efeito secundário pela sua existência, 

 

Sobre análises quali, essas podem e devem ser realizadas pelas pastas da política pública 

e aqui citamos como exemplo a Educação, para saber se ela está atingindo as metas ou 

não de acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC de qualidade e não só 

de quantidade.  

 

Da mesma forma o programa Criança Feliz, qual o impacto a nível qualitativo? E em 

tempo reconhece o interesse do COMDICA na qualificação do controle social, e traz em 

sua fala realidades de outros conselhos municipais e que estes precisam estar 

qualificados para compreender o processo da primeira infância e entenderem melhor o 

que é o PMPI. 

 

Luzia traz aspectos em sua observação geral de que boa parte dos conselhos ficam 

restritos à aprovação dos planos e fiscalizar se a gestão está cumprindo ou não uma 

determinada política e não é isso. Em alguns casos o PMPI acaba se tornando um 

“plano de gaveta” ou pouco sustentável. 

 

Logo, a função do conselho é monitorar e deliberar os caminhos da politíca pública para 

crianças e adolescentes.  E destaca que a evolução do software monitora primeira 

infância é o acompanhamento dos recursos orçamentários previstos no plano PMPI e 

que está em fase em teste com Fortaleza/CE.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Aos conselhos, sociedade civil e comitês ampliados do PMPI, supervisionar e dizer que 

é importante esperar e rever o que está em execução ou para ser executado. Para que o 

PMPI não se limite a vontade de um grupo de pessoas, mas que seja instituído enquanto 

política pública.  

 

Eduardo sinaliza que o município do Recife está bem afinado com todas essas 

preocupações, que todas as suas instâncias estão funcionando bem, que muitas coisas 

estão sendo realizadas, mas que é necessário um aprofundamento de análise (num 

processo de retorno ao PMPI) construir metas e também o marco lógico, e que é 

possível olhar para dados quantitativos extraindo informações quali, são dicas preciosas 

dadas, e que serão todas registradas para diálogos da comissão e também todo o 

COMDICA Recife. 

 

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: 

 

 Pautar sobre esta pauta na próxima reunião da Comissão PMPI (pontos 

essenciais); 

 

 Convidar o IFAN para diálogos posteriores com o Comitê Ampliado PMPI; 

 

 

LISTA DE ANEXOS CITADOS NA ATA 

Anexo 1 – Slides do Instituto da Infância 

 

 

Recife, 22 de abril de 2022. 

 

 

Sistematização: Aurely Macedo 

Técnica Sociopedagógica – COMDICA Recife 

Psicóloga CRP 02/16917 

 
 

 

 

 

 


