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3ª REUNIÃO DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA  DO COMITÊ DE GESTÃO 

COLEGIADA DA REDE E CUIDADO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE 

VIOLÊNCIA 

Data: 04/09/2020 – 11h00m  

 

A 3ª reunião da Coordenação Executiva do COMITÊ foi realizada por videoconferência 

conforme as recomendações do Governo do Estado e Prefeitura do Recife, com link via pelo 

Google Meet, encaminhado aos grupos de WhatsApp desta Comissão, pela assessora de 

comunicação Angélica Araújo. 

 

            

 

 Participantes: Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, 

Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos), Maria de Lourdes de Sousa (Fórum DCA Recife), 

Tanany Frederico dos Reis (1ª e 2ª VCCA, Augusto Lepre de Souza (UNICEF), e Josinês 

Barbosa Rabelo (Secretaria de Saúde – CERCCA); Técnicos: Angélica Araújo (Comunicação) 

e Roberta Sartori, (Sociopedagógico) 

  Apresentações 

 

Esta foi a terceira reunião da Coordenação Executiva do Comitê de Gestão Colegiada da Rede e 

Cuidado de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vitimas ou Testemunhas de violência 

na modalidade online pela plataforma Meet com abertura de sala virtual por Angélica Araújo 
(assessora de comunicação/COMDICA), tendo início às 11h00min. A técnica Roberta Sartori 

passa à informação que pode dar início a reunião e conforme os demais membros da 

Coordenação forem entrando, vai acompanhando.  

 
Eduardo Paysan inicia informando que a ideia é fazer uma reunião breve, de acordo com as 

sugestões dadas, na elaboração de um formulário e colocando as seguintes propostas: qual seria 

o papel de cada membros do Comitê, o que faz, para que órgãos encaminha, o que precisaria ser 
aprimorado, fazendo uma introdução do que se trata o Comitê, seus objetivos, perguntando a 

cada instituição qual o público atendido (crianças, adolescentes, com deficiência, negra/o), 

trazendo uma caracterização mínima. Eduardo Paysan sugere ainda, o instrumental no qual foi 

utilizado na pesquisa sobre homicídios, que será encaminhado aos adolescentes das 
comunidades com maior índice de violência, podendo se caracterizar neste modelo, 

acrescentando algumas perguntas mais direcionadas ao Comitê. Perguntar ainda, quais as 

principais dificuldades, gargalos de referência e contra referência. 
Roberta Sartori pergunta a Coordenação se o formulário será pelo Google forms e solicita que 

algum dos membros fique com a responsabilidade de elaborar, visto que está com muitas 

demandas. Tanany Reis e Eduardo Paysan se disponibilizaram para a elaboração do formulário, 
e Tanany Reis acrescenta que se disponibiliza a trabalhar na sistematização das respostas.  

Josinês Rabelo pergunta se será um único formulário para que todas as instituições façam o 

preenchimento. E completa, se não ficaria misturado, uma vez que é para conhecer o fluxo de 

cada serviço.  
Eduardo Paysan explica que será perguntado a cada instituição, para que possa definir em qual 

grupo cada qual dialoga.  
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Josinês Rabelo diz que se é um formulário único, todos vão preencher a mesma planilha, então 

se o objetivo é conhecer por serviço, acaba ficando sem identidade.  
Eduardo Paysan fala que pode fazer uns campos, para que cada instituição identifique sua área 

de atuação, dialoga: assistência social, saúde, educação, segurança, ficando caracterizado onde 

cada instituição atua. 
Josinês Rabelo coloca que seria interessante que cada instituição faça o seu preenchimento e 

encaminhe o mesmo formulário com as mesmas questões, que a partir disso, você consegue 

identificar quem atua e como funciona o serviço. Coloca ainda, que se colocar tudo junto, não 

haverá clareza nas informações. Enquanto pesquisadora, quando falou na sistematização, foi 
pensando em um material para publicação, pensando neste material como um instrumento na 

coleta de dados, depois que tiver o interesse de sistematizar e organizar em forma de texto para 

publicação, ficando mais interessante de analisar, não conseguindo visualizar tudo no mesmo 
formulário. Diz ainda que, pensando em material de pesquisa todos vão ler o que está posto no 

formulário, e o interessante é que nenhum se influenciasse com a resposta do outro e que cada 

um preenchesse o documento de acordo com o seu trabalho.  

Eduardo Paysan explica que o formulário, cada instituição envia e não vê a resposta do outro e 
quem for sistematizar as informações, já recebem do próprio Google, as respostas separadas que 

vai gerar os gráficos, com as informações referentes aos números de respostas por área de 

atuação. Sendo um único formulário com as respostas individuais de cada instituição.  
Augusto Souza coloca através do chat, algumas sugestões de perguntas, quais são:  

1. A instituição atende e/ou encaminha crianças e adolescentes vítimas de violência? Sim ou 

Não; 
2. O que a sua instituição faz quando atende/ conhece / recebe algumas criança ou adolescente 

vítima ou testemunha de violência? 

3. Como essa criança ou adolescente chega até o seu serviço/ instituição? 

4. Qual serviço /encaminhamento que sua instituição oferece? 
5. Para quais outras organizações /serviços o seu serviço encaminha /referência? 

6. Quais os principais gargalos /desafios nesse processo? 

7. O que você acha que poderia ser diferente no seu atendimento /referênciamento? 
 

Tanany Reis sugere que junto com Josinês Rabelo, organizem as sugestões feitas por Augusto 

Souza e fazer a proposta do formulário, em seguida passava para a coordenação.  
Josinês Rabelo responde que além delas, Augusto Souza também poderá fazer a organização 

junto. Explica que não gostaria de ficar apenas ela com outra pessoa, porque está com 03 (três) 

atividades diferentes, fora o Comitê. Diz que é professora e coordena um curso de graduação e 

que neste momento de transição, estando com muita demanda.  
Eduardo Paysan se disponibiliza a fazer junto com Tanany Reis ainda hoje o formulário e que 

em seguida encaminha para o grupo da Coordenação Executiva até a terça-feira e os demais 

fazem as suas contribuições. 
Josinês Rabelo coloca que Augusto Souza diz no chat não ter a disponibilidade para se reunir 

ainda hoje e que a mesma também não tem condições por estar com uma grande demanda, mas 

que na terça-feira tem disponibilidade.  

Tanany Reis informa que as sugestões feitas por Augusto Souza, já consegue montar o 
formulário e encaminhar para o grupo da Coordenação Executiva. 

Roberta Sartori lembra a Coordenação, que em caso de se reunirem na próxima quarta-feira dia 

09/09/2020, teria que ser feito após a reunião com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que 
está marcada das 09h às 10h. 

Josinês Rabelo pergunta a Roberta Sartori, se a reunião da tarde de hoje com a Defensoria 

Pública está confirmada, recebendo a confirmação da técnica.  
Roberta Sartori relembra o calendário de reuniões em que a Coordenação Executiva participará, 

sendo este:  

  09/09/2020 (quarta-feira) das 09h às 10h – Tribunal de Justiça de Pernambuco; 
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 11/09/2020 (sexta-feira) – das 11h às 12h – CAOPIJ; 

Lembra ainda, que neste mesmo dia 11/09/2020, acontecerão as reuniões dos GT´S de 

Regimento Interno e Fluxos e Gargalos, sendo este segundo GT coincidindo com a reunião com 
o CAOPIJ, mas alguns membros da Coordenação Executiva sairá antes do término do GT para 

iniciar a reunião com o CAOPIJ. Informa ainda que, participarão desta reunião Dr. Guilherme 

Lapenda e Dr, Salomão Abdo.  
Eduardo Paysan lembra que é preciso pensar no planejamento da Coordenação Executiva, 

tentando um retorno do grupo na quarta-feira.  

Tananay Reis fala que na quarta-feira não tem disponibilidade, por ser dia de reunião de equipe 

no CRIAR, mas quem puder vai seguindo. 
Eduardo Paysan sugere a quinta-feira dia 10/09/2020 às 09h30min, e Tanany Reis fala que se 

for neste horário da manhã, pode participar. Eduardo Paysan continua falando a importância de 

verificar a mudança de datas das reuniões, pensando a reunião do pleno do colegiado do 
Comitê, sempre havendo antes uma reunião desta Coordenação Executiva, para que possam dar 

os encaminhamentos. 

Eduardo Paysan reforça que esta reunião será para pensar no planejamento do Comitê, a partir 

do Plano de Trabalho de Vitória da Conquista – BA. Fala ainda que no dia 11/09/2020 haverá a 
reunião dos GT´S: Regimento Interno e Fluxos e Gargalos, então no lugar de fazer o pleno do 

Comitê no dia 18/09/2020, conforme já agendado previamente, faz no dia 25/09/2020, Caso seja 

necessário, o dia 18/09/2020 ficará para reunião da Coordenação Executiva.  
Tanany Reis pergunta se as reuniões ficarão espaçadas apenas do pleno, ou seriam todas? 

Completa sua fala que o GT de Regimento Interno, deveria ter um ritmo maior, porque precisam 

produzir o documento, e que talvez precisem fazer um movimento mais concentrado.  
Eduardo Paysan informa que encaminhou algumas contribuições em relação ao Regimento 

Interno acreditando, que na próxima reunião o GT consegue fechar.  

Roberta Sartori faz duas colocações, sendo uma em relação à construção do Regimento Interno, 

que será construído pelo GT, mas que foi encaminhado para a Coordenação Executiva, um 
modelo de Resolução COMDICA, precisando fazer um texto no mesmo formato para que seja 

feita a sua publicação no Diário Oficial do Município, não deixando de fora do documento 

maior com todas as informações pertinentes para consolidação do Comitê. Diz ainda, que é 
preciso fechar o calendário de reuniões referente ao mês de setembro, visto que, o Ministério 

Público tem solicitado podendo a qualquer momento participar das reuniões.  

Eduardo Paysan informa que o Comitê não deixará de realizar suas reuniões, mas que terá a 
reunião da Coordenação Executiva e poder dar os encaminhamentos da melhor forma, para não 

ficar perdido no processo de organização.  

Roberta Sartori explica que no calendário encaminhado para o Ministério Público, coloca o dia, 

a hora e a reunião que acontecerá. Sabe que não haverá grandes alterações nas datas das 
reuniões, mas que é preciso fechar as mudanças em relação às datas e as comissões que irão se 

reunir. Diz ainda, que quando chegar à reunião do pleno no dia 25/09/2020, já se prepara o 

calendário das reuniões referentes ao mês de outubro, que provavelmente não terá mais o GT de 
Regimento Interno. Lembra que o prazo das indicações para representação no Comitê para a 

publicação no Diário Oficial do Município encerra na data de hoje dia 04/09/2020, até o final do 

dia. Completa informando que o Diário Oficial está trabalhando remotamente, não atendendo 

presencialmente o que tem dificultado a publicação, precisando encaminhar para Simone Melo 
Secretária Executiva do COMDICA, para que encaminhe na terça-feira dia 08/09/2020 e a 

publicação saia na quinta-feira dia 10/09/2020.  

Maria de Lourdes solicita a Roberta Sartori que atualize os dias das reuniões, porque na fala de 
Eduardo Paysan, o mesmo coloca que haverá uma reunião no dia 10/09/2020, e pergunta se é 

com os órgãos para a apresentação do Comitê. 

Roberta Sartori responde que essa reunião é da Coordenação Executiva, que foi agendada agora 
nesta reunião e diz que ao término da reunião, fará novamente uma tabela com todas as reuniões 
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agendadas e encaminha para o grupo do whatsapp da Coordenação Executiva, e após a 

confirmação desta Coordenação, será encaminhado para todos os membros do Comitê.  
Maria de Lourdes coloca que facilita a visualização para que em caso de necessidade, possa 

remanejar outras demandas que não seja do Comitê, quando for possível evitando o choque de 

agendas.  
Eduardo Paysan diz que já conseguiram organizar alguns pontos e se disponibiliza a ajudar 

Tanany Reis na formatação do formulário, encaminhando em seguida para os demais membros 

desta Coordenação, finalizando o mais rápido possível para que seja encaminhado a todos os 

membros do Comitê.  
Maria de Lourdes deixa registrado que no dia 18/09/2020, não poderá participar de nenhuma 

reunião, pois estará em outro processo.  

Eduardo Paysan pergunta se Maria de Lourdes indicaria outra data para que a Coordenação 
Executiva se reúna. Maria de Lourdes diz que na quinta-feira a tarde tem disponibilidade.  

Tanany Reis pergunta se não tem nada agendado pela Rede de Enfrentamento Eduardo Paysan 

coloca que provavelmente não, porque os plenos acontecem na última quinta-feira do mês. 

Diante disso, Tanany Reis diz não ter nenhum problema à reunião acontecer na quinta-feira. 
Josinês Rabelo informa que como as aulas presenciais nas faculdades estão retornando, não sabe 

se consegue participar da reunião na quinta-feira no horário da tarde, porque se realmente voltar 

e tiver que cumprir a carga horária de gestão, neste dia terá que ir para Caruaru. 
Eduardo Paysan pergunta a Maria de Lourdes, se teria algum problema manter a reunião no dia 

18/09/2020 na sexta-feira, porque talvez os demais já estejam com a sexta-feira no horário da 

manhã para as reuniões do Comitê, e que ela poderá acompanhar os encaminhamentos através 
das atas e os grupos do whatsapp do Comitê. Maria de Lourdes diz que não tem o menor 

problema, que acompanha conforme Roberta Sartori for dando os encaminhamentos no grupo e 

na sistematização da ata, mas que apenas quis deixar registrada a sua ausência.  

 
 

 

 

Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião às 12h00min.  

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

Relatoria: Roberta Sartori 

15/09/2020 

 


