
 

 

No dia 17 de março de 2021 será realizada a eleição para a 

representação não-governamental no Conselho Municipal de Defesa 

e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife 

(COMDICA), conforme prevê a Lei Nº 17.884/2013.  

O processo de escolha da representação da Sociedade Civil no conselho 

deve ser executado sem a interferência do poder público, em assembleia 

própria convocada pela sociedade civil, fiscalizada pelo Ministério 

Público, com a escolha direta das organizações que atuam junto à política 

da criança e do adolescente. 

A eleição é para a escolha das oito Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) que devem compor o COMDICA no biênio 2021-2022. 

 

VOTAÇÃO ONLINE (comdica.recife.pe.gov.br) 
O processo de eleição para a escolha dos representantes não-

governamentais no COMDICA será realizado por votação secreta, das 9h 

às 16h, através de sistema próprio na WEB denominado ERSC e 

desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática.  O sistema poderá 

ser acessado em qualquer computador conectado à Internet. 

 

ORGANIZAÇÕES CANDIDATAS 

 Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO;  

 Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de 

Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade – APABB;  

 Associação Júnior Achievement Pernambuco – JAPE; 

 Casa Menina Mulher – CMM; 

 Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco – CIEE; 

 Fundação Fé e Alegria do Brasil; 

 Gabinete de Assessoria Jurídica as Organizações Populares – 

GAJOP; 

 Lar Presbiteriano Vale do Senhor; 

 Centro de Reabilitação e Valorização da Criança – CERVAC; 

 Centro Dom Helder Câmara de Estudo e Ação Social – CENDHEC; 

 Escola Dom Bosco – Inspetoria Salesiana do NE do Brasil; 

 Associação Caminho do Bem 

 

 

 



4. QUEM PODE VOTAR? 

Para participar da votação, a Organização da Sociedade Civil com registro 

no COMDICA deverá realizar a inscrição preenchendo os formulários 

(DE INSCRIÇÃO – Entidades Votantes e DE COMPROVAÇÃO DE 

VÍNCULOS – Delegados) disponibilizados no endereço 

comdica.recife.pe.gov.br/eleições-comdica-2021 e encaminhar para o e-

mail comdica@recife.pe.gov.br até o dia 05/03.  

A OSC designará um delegado para a votação que só poderá representar 

uma única entidade e, ainda, comprovar vínculo com a organização.  

 

COMO SERÁ A VOTAÇÃO? 
Cada delegado fará login no sistema com seu CPF e Senha Única a ser 

fornecida previamente pelo COMDICA, através de e-mail indicado no ato 

da inscrição. O sistema mostrará as informações das instituições 

candidatas em tela e o delegado poderá selecionar até oito candidatas. O 

voto será computado após o delegado selecionar as candidatas e escolher 

a opção CONFIRMAR ou BRANCO. 

 

RESULTADO FINAL 
As oito OSC mais votadas serão consideradas eleitas para o biênio 2021-

2022 no COMDICA.  

No caso de empate, será eleita a entidade com maior tempo de registro no 

COMDICA. Permanecendo o empate, será considerado o tempo de 

registro do CNPJ da instituição. 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 Elizabeth Maria Oliveira e Silva  

 Centro Educacional Social e Cultural – CESC 

 

 Evandro Alves de Freitas  

 Instituto Solidare 

 

 Itamar Souza de Lima Junior  

 Conselho Regional de Psicologia - CRP 2ª Região 
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