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ATA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO PLANO DECENAL DA  

PRIMEIRA INFÂNCIA (2020-2030) 

 DATA: 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

INÍCIO: 14h30- FIM:16h:00min 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 

 

 

Pauta:  
 

1) Reunião preparatória para a 2ª e última reunião do ano 2021 do Comitê Ampliado PMPI 

em 02/12/2021;  

2) Informes; 

 

 

 

MEMBROS DA COMISSÃO 

 

 

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 

(ausente demandas da Sec. de Educação) 

 
Conselheira Titular GOV – Secretaria de Educação 

 

Hemi Monique Vilas Bôas de Andrade 

(atividades institucionais, justificou ausência) 

Conselheira Titular OSC – Centro de Integração 

Empresa Escola de Pernambuco - CIEE 

Kátia Simone Alves Pintor 

(licença médica, justificou ausência) 

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 

 

CONVIDADOS/AS DA REUNIÃO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

Sem convidados ---------------------------------- 

  

Equipe Administrativa COMDICA assessoramento: 

 

Aurely Macedo – Técnica Sociopedagógica / Psicóloga 

Angélica Araújo – Assessora de Comunicação / Jornalista 
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ITEM ASSUNTO ENCAMINHAMENTOS Deliberações PRAZO 
 

01 

 

Reunião preparatória para a 
2ª e última reunião do ano 
2021 do Comitê Ampliado 

PMPI em 02/12/2021; 

 

Abertura da reunião com 
apresentação da pauta e 
síntese da reunião de 

04/11/2021 e contexto 
geral sobre a necessidade 

da construção de uma 
metodologia para 
desenvolvimento dos 

trabalhos do Comitê 
Ampliado presente na Lei 
Municipal nº 18.491 

/2018 e cuja composição 
se faz presente na 

resolução COMDICA de 
nº 058/2021 publicada em 
06/11/202 que fará o 

acompanhamento das 
ações e metas do PMPI 
(2020-2030) que também 

trata-se de uma Lei 
Municipal. 
  

 

Proposta 1 

 
Suspensão das reuniões 
da comissão PMPI e 

Comitê Ampliado em 
janeiro/2022. 
 

Pensar nas datas e 
cronograma da 

apresentação do primeiro 
relatório de prestação de 
contas da SEPIN – 

enquanto secretaria 
responsável pela gestão 
do PMPI, e com essa 

apresentação o colegiado 
COMDICA poderá 

debruçar-se em sua 

 

Convocatória para 

reunião do dia 

02.12.2021 do 

Comitê Ampliado; 

 

Chamada para os 

que foram 

convocados/as e 

ainda não enviaram 

as suas 

representações; 

 

Apresentar a 

coordenação 

colegiada e dialogar 

com o setor 

financeiro do 

comdica sobre a 

perspectiva de 

contratação de uma 

consultoria 

especialaizada para: 

 

Construção do 

Regimento Interno 

do Comitê Ampliado 

e posteriormente um 

planejamento 

interno COMDICA 

para traçar as metas 

de monitoramento 

do PMPI, a luz do 

Plano Municipal 

considerando sua 

periodicidade.  

 
 

 

 

Equipe Administrativa COMDICA participante: 

 

Roberta Sartori - Técnica Sociopedagógica / Pedagoga 

Iêda Acioly - Técnica Sociopedagógica / Assistente Social 

Simone Melo – Secretaria Executiva 
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análise e debates, 

sobretudo com as suas 
deliberações. 

 
Paulo, sugere que dentro 
das discussões sobre 

todos os eixos do PMPI, é 
de fundamental 
importância a 

participação da sociedade 
civil como um todo; 
 

Sobre a suspensão das 
agendas da comissão 

PMPI e comitê ampliado, 
Paulo se coloca em 
concordância. 

 

 

Proposta 2 

 
Eduardo propõe que o 

COMDICA faça a 
contratação de uma 
consultoria para 

realização tanto da 
construção do regimento 
do Comitê como também 

o apoio técnico na feitura 
dos documentos e 

ferramentas de 
monitoramento do plano 
pelo COMDICA. De 

acordo com ele, as 
inúmeras atividades 
dos/as conselheiros/as e 

ainda da equipe técnica 
do COMDICA impede a 
realização de tais tarefas 

de forma qualificada, sem 
que haja tal suporte.  

 

Proposta 3 
 

Juliana, aponta que o 
Comitê Ampliado 
necessita de regimento 

interno, coordenação, 
grupos para acompanhar 

e atuar no monitoramento 
dos eixos do PMPI; 
Destaca que o Comitê 
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Ampliado deve ser visto 

como ponto de partida e 
não como apenas um 

comitê receptor de 
informações já prontas; 
mas que o Comitê 

Ampliado precisa de 
organicidade, cronograma 
de ações/encontros. 

 
Juliana, propõe ainda que 
o cronograma de 

execução pode ser uma 
pauta para a próxima 

reunião do Comitê 
Ampliado no dia 
02.12.2021, com sugestão 

de contratação de 
consultoria, realização de 
seminário, elaboração de 

instrumentais que possam 
estruturar melhor o 

acompanhamento do 
PMPI pelo Comitê 
Ampliado que foi 

instituído pelo 
COMDICA. 
 

Proposta 4 
 

Eduardo Paysan, propõe a 
realização de consulta 
através da REPI/PE se 

outros municípios 
possuem modelo de 
monitoramento de PMPI 

e/ou modelos de 
regimento interno para o 
Comitê Ampliado. Nesta 

mesma reunião, 
Soledade, em resposta a 

Eduardo, afirma que não 
possui conhecimento de 
nenhum regimento 

interno de trabalhos de 
Comitês de 
Monitoramento PMPI. 

 
Destaca que a proposta 

que ele apresenta, 
vislumbra uma qualidade 
técnica, e quanto as 
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contribuições do Comitê 

Ampliado, sugere que as 
potencialidades dos 

membros do grupo sejam 
aproveitadas, a partir de 
consulta do que cada 

um/uma pode ofertar de 
trabalho e conhecimentos 
na aréa e temas da 

primeira infancia. 
 

Proposta 5: 

 
Paulo Frias, propõe um 

encaminhamento a partir 
de duas de suas reflexões: 
O poder público está 

operacionalizando o 
plano a partir do que o 
COMDICA considerando 

todas as consultas e 
escutas realiazadas com a 

sociedade definiu serem 
as ações prioritárias, que 
serão oportunamente 

averiguadas se estão 
sendo executadas ou não; 
 

O ministério público, por 
outro lado está exigindo 

metas e indicadores, que 
não estão previstos no 
PMPI, ainda.  

 
Assim, sua proposta é: a 
construção de um plano 

de monitoramento e 
avaliação que incorpore a 
dimensão do diagnóstico 

em um período pré 
definido, não 

necessariamente anual, 
mas poderia ser bianual, 
com realização de um 

novo diagnóstico 
contendo os mesmos 
indicadores que o grupo 

da educação (por 
exemplo) entendeu que 

eram os mais afeitos a 
primeira infância (ex. 
Número de crianças 
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matriculadas em creches, 

proporção de 
beneficiadas e/ou 

excluídas desse processo) 
versus o confronto com 
dados da saúde (por 

exemplo) quanto aos 
números de nascimentos, 
estão nascendo mais 

crianças que o número de 
vagas nas creches?  
 

Por fim, reafirma que é 
necessário sim, uma 

consultoria especializada 
e técnica, tal como foi 
feita na elaboração do 

PMPI, os consultores não 
apenas falaram como 
fazer,mas sobretudo 

construíram juntamente 
com a comissão de 

elaboração os produtos 
finais. E frisa que a 
equipe técnica do 

COMDICA não tem 
condições estruturais para 
desenvolver tal tarefa, no 

montante de tantas outras 
frentes de trabalho. Frias, 

pondera ainda, que os/as 
conselheiros/as não dão 
conta deste processo 

operacional. 
 

Proposta 6: 

 
Eduardo, sugere, que 
mesmo a Lei trazendo a 

periodicidade de 
encontros semestrais do 

Comitê Ampliado, pode-
se estreitar os períodos de 
encontros nesta etapa 

inicial do Comitê, para 
colocarmos todos/as na 
mesma página e também 

privilegiar a construção 
das funções estruturantes 

de sua composição e 
tarefas, e, posterior a isto, 
as datas dos encontros 
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passariam a ser mais 

espaçados. 

 

Proposta 7: 

 
Toda a comissão PMPI 

concorda da necessidade 
de construção primeiro 
do Regimento interno do 

Comitê Ampliado, feito a 
partir de uma consultoria 
técnica especializada, 

todavia com toda a 
cooperação do 

COMDICA Recife 
através dos diálogos com 
o Comitê Ampliado. 

 

Proposta 8: 
 

Construção de um 
cronograma de reuniões 

para o ano 2022 do 
Comitê Ampliado; 
 

Construção de Regimento 
Interno através de uma 
consultoria técnica 

especializada; 
 

Proposição de diálogos 
com a coordenação 
colegiada do COMDICA 

e financeiro do conselho 
para consulta de 
orçamento para essa 

contaratação e levar ao 
colegiado para 
deliberação da proposta, e 

por fim informar ao 
Comitê Ampliado sobre 

as deliberações acima, 
requerendo a opinião dos 
membros sobre o assunto. 

 
A proposição de um 
observatório com relação 

as ações do plano por 
parte da sociedade civil, 

que participa do Comitê 
Ampliado. 
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Sobre a apresentação do 

relatório do Comitê 
Intersetorial que será 

realizado pela SEPIN e 
apresentado para as 
deliberações do 

COMDICA enquanto 
órgão de controle social, 
a proposta é que seja 

apresentado após o 
fechamento do ano 2021, 
isto é, o primeiro ano de 

gestão municipal. Assim 
a apresentação do 

relatório nãos seria em 
02/12/2021 e sim no ano 
de 2022, primeiro 

trismestre, inicialmente 
com apresentação em 
fevereiro. 

 
A proposição é de que o 

primeiro encontro do ano 
de 2022 do Comitê 
Ampliado seria em 

fevereiro, já trazendo essa 
consultoria técnica 
especializada para a 

construção do Regimento 
Interno do Comitê 

Ampliado. 
 

A comissão aprovou 

todas as propostas. 
 
 

 

 
 

 

Informes; 

 
Aurely frisa o envio do 

ofício de nº 514/2021 para a 
SEPIN com prazo sugestivo 
de 20 dias para resposta, e 

caso este não seja respondido 
no prazo ou posterior a ele, o 

COMDICA através da 
comissão PMPI poderá 
sugerir sua reapresentação. 

 
Aurely põe como um 
informe a sugestão de 
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solicitação à Coordenação 

colegiada COMDICA da 
suspensão no mês de janeiro 

das reuniões das comissões e 
comitês, para que as atas que 
estão represadas possam ser 

feitas pela equipe técnica; 
além do monitoramento de 
projetos dos editais de 

captação de recursos e 
contingências aos efeitos da 
pandemia do COVID 19 e 

feitura do relatório anual das 
ações do COMDICA ano 

2021. 

 

LISTA DE ANEXOS CITADOS NA ATA 

Não há anexos  

 

 

Obs: Registro de reunião em imagem e áudio nos arquivos do COMDICA Recife. 

 

 

Recife, 18 de janeiro de 2022 

 

 

Sistematização: Aurely Macedo 

Técnica Sociopedagógica – COMDICA Recife 

Psicóloga CRP 02/16917 
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