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1ª 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: 26/03/2021 – 14:30 às 16:30h 

 

A 1ª 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. 

 

           PAUTA:  

     1. Retomada das discussões do Comitê: 

*Regimento Interno; 

*Data e horário das reuniões; 

*Aprovação do Regimento Interno. 

    2. Recomposição dos componentes nas representações; 

    3. Socialização de todo o material produzido no ano de 2020 (sistematizações e Relatório da Interkonexus); 

    4. Informes. 

  

 

Participantes: Eduardo Paysan Gomes (Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e 

Direitos Humanos/ COMDICA), Dra. Claudia Jane Vasconcelos Albuquerque (OAB/PE);  Tanany Frederico dos Reis 

(1ª e 2ª VCCA, Augusto Lepre de Souza (UNICEF); Katia Simone Alves Pintor (CENDHEC); Josinês Barbosa Rabelo 

(Secretaria de Saúde – CERCCA); Gorete Vasconcelos e Benedito Rodrigues (Consultoria Interkonexus). 

Técnicos: Luiz Eduardo (Comunicação) e  Roberta Sartori, (Sociopedagógico). 

 

           Apresentações 

 

Esta foi a primeira 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 do ano corrente online pela 

plataforma Meet com abertura de sala virtual por Angélica Araújo (assessora de comunicação/COMDICA), tendo 

início às 14h30min. A técnica Roberta Sartori, inicia a reunião dando as boas vindas aos membros, informando que 

elaborou uma pauta, da qual foi encaminhada pelo grupo do whatsapp. Explicou que os pontos elencados na pauta, 

foram a partir de discussões que aconteceram no ano de 2020, fazendo a leitura da mesma e explicando cada ponto 

elencado.  

Eduardo Paysan colocou a importância de se discutir sobre o relatório elaborado pela Interkonexus, na importância de 

socializar com as representações que estão no comitê. Informou que, em conversa com Augusto Souza, trouxe como 

sugestão, encaminhar o relatório sem os anexos, porque esses anexos de cada entrevista vem mostrando quem foi o 

entrevistado e o que falou, explicando que o principal das informações está extraído e delatado no próprio relatório e 

que o documento público deveria ser o relatório em si. Parabenizou o excelente trabalho feito pela Consultoria 

Interkonexus, sabendo o quanto foi exaustivo realizar o trabalho em um prazo tão curto no final do ano de 2020, mas 

que foi devido às condições burocrática, senão não teria como o COMDICA garantir o pagamento do serviço prestado. 

Esse trabalho pode não servir apenas para o comitê de Recife, mas também para o do Estado, por terem elementos que 

irão ajudar o comitê estadual.   

Roberta Sartori solicitou a Consultoria, que enviasse o relatório sem os anexos, visto que o mesmo está em PDF e a 

mesma não terá como extrair os anexos.  
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Eduardo Paysan solicitou que retire do final do relatório, a menção que se faz dos anexos.  

Benedito Rodrigues falou que o retorno do grupo é a maior recompensa para a Consultoria, que irão continuar 

acompanhando os trabalhos do comitê, e parabenizou pela condição do comitê e a retomada no ano de 2021, e que 

estará a disposição.  

Gorete Vasconcelos agradeceu ao comitê, e falou que o trabalho foi exaustivo e intenso, mas que houve um 

aprendizado em conjunto, e que o ano de 2021, será cheio de desafios.  

Benedito Rodrigues solicitou a Roberta Sartori os membros que saíram e que estão entrando enquanto representação 

no comitê, e pergunta se já foi feito esse balanço. 

Roberta Sartori responde, que no tocante ao Conselho já se sabe, por conta das indicações dos membros do Governo e 

da Eleição da Sociedade Civil, mas que será preciso ainda, fazer o levantamento em relação às outras representações. 

Disse ainda, que quando o novo presidente do COMDICA assumir será encaminhado novamente ofícios, solicitando 

e/ou confirmando as participações. Enquanto representação do Conselho será mais fácil, porque os novos conselheiros 

serão nomeados no pleno da próxima terça-feira dia 30/03/2021, e que a composição do comitê está como ponto de 

pauta. Comprometeu-se ainda, a fazer esse levantamento dos membros e posteriormente passar para a Coordenação 

Executiva.  

Eduardo Paysan informou que fez menção a uma situação do comitê na Rede de Enfrentamento à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes em PE, e que Adriana Duarte informou que como foi feito um comitê estadual, 

possivelmente a Rede iria migrar para o comitê estadual, porque não conseguiria dar conta do comitê de Recife. 

Mesmo ainda não estando sacramentado, será possível que a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescente em PE, não continue com sua representação no comitê. Disse ainda, que o comitê poderá 

convidar a Rede em algum momento específico, como por exemplo, uma discussão sobre violência sexual, será 

importante a participação da Rede. Reforçou ainda, que os membros do comitê no grupo do whatsapp, estavam 

bastante ansiosos com a retomada das discussões, mas como o comitê é vinculado ao COMDICA, não teria como 

caminhar sem haver uma recomposição dos membros do Conselho, tendo uma renovação significativa tanto da 

Sociedade Civil, quanto do Governo. Informou ainda, que Ana Farias no final do ano de 2020, pediu a sua 

aposentadoria, e que era a representação na titularidade no Conselho, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, 

Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas – SDSDHJPD, e com a saída de Ana Farias, assumiu a 

titularidade da representação, e como esse é o ano do governo assumir a presidência do Conselho, vem-se conversando 

para se assuma a presidência do COMDICA. Sabendo ser uma grande responsabilidade, o desafio compartilhado com 

todos que fazem parte do comitê e que faz parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente – SGD. 

Em função disto, achava que estaríamos em uma situação diferente, mas que infelizmente, voltou-se a viver uma 

situação muito próxima em relação ao ano de 2020. Por fim, fez a acolhida a todas/os de boas-vindas e que segurando 

a mão uns dos outros, o trabalho será bem conduzido de forma colegiada, coletiva, conjunta, e mesmo com um ritmo 

acelerado, conseguiu-se produzir bastantes materiais com consistências. Complementou que a intenção do Conselho é 

retomar nas próximas duas etapas que se tem a cumprir com a Consultoria Interkonexus, a partir da socialização desse 

diagnóstico uma construção efetiva dos fluxos e disseminação desses fluxos através da formação. Para isso, será 

preciso fazer os trâmites burocráticos necessários no COMDICA, para tudo possa ser garantido, conforme o orçamento 

tanto do Conselho, como da Interkonexus. Ressaltou ainda a complexidade do trabalho do comitê, trazendo o esforço 

que se tem feito, em outros espaços de discussões, que se encontrem e que possam se comunicar com o comitê. 

Compartilhou uma demanda do Ministério Público com o fluxo de atendimento a adolescentes grávidas, tendo 

participado recentemente de uma reunião com Dra Jecqueline Aymar e sua equipe, na qual informou que é preciso 

levar para o comitê, pactuando no grupo, socializando o que já foi construído, bem como o GT de Proteção à Vida, que 

vai caminhar para ser pactuado dentro do comitê, com a construção de fluxos de adolescentes ameaçados de mortes, 

sendo esforços de criar conexões, deixando tudo pactuado nesta instância que é bastante representativa. Além da 

diversidade, a qualidade dos profissionais envolvidos, dando força para essas discussões. Colocou ainda, que sistema 

de garantia de direitos não existe sem articulação, e que esse comitê é o espaço de articulação. Mesmo o Ministério 

Público fazendo parte do comitê estadual, estão acompanhando muito de perto o comitê municipal.  
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Eduardo Paysan informou que o comitê estadual já está instituído, que estão recebendo as indicações de algumas 

representações e que já houve entre duas ou três reuniões, inclusive já construíram o Regimento Interno e a Resolução.  

Dentro da fala de Eduardo Paysan, Roberta Sartori informou que os GT´s de Riscos retomaram as reuniões, da qual a 

equipe técnica sociopedagógica do COMDICA acompanha, que será mais um GT de trabalho, que precisa está 

inserido nas discussões do comitê, devido aos inúmeros casos das mais diversas violências. Colocou ainda, a 

fragilidade da Rede, no atendimento dessas crianças e adolescentes, que se agravou mais ainda com a pandemia. 

Sugeriu ainda, que se for o caso, o comitê fazer a sua participação dentro dos GT´s de Risco. 

Eduardo Paysan disse que, a fala de Roberta Sartori o fez lembrar que tem pactuado com a Fundação Roberto Marinho 

- Canal Futura para a formação do Projeto Crescer Sem Violência, que no início o foco seria a educação. Mas como 

estão com uma parceria com a Visão Mundial para formação de comitê de proteção nas escolas, e esses comitês tem 

como tarefas, tanto fazer a prevenção da violência, como também a proteção, a notificação e tudo relacionado aos 

casos de violência, então pensou em uma turma exclusiva para a educação e outra turma mais diversa, focada nas 

várias políticas setoriais que atendem a crianças e adolescentes, No mês de abril, haverá duas turmas para a formação, 

com quatro encontros bastante consistentes e que terminará com o plano de ação, que se comunica com as ações do 

comitê. Lembrou ainda, da participação da reunião com Benedito Rodrigues, equipe do ETAPAS, sobre o Projeto no 

bairro do IBURA, é outro processo que vai se construindo, sendo muito rico, porque articula com todo o sistema de 

garantia de direitos dentro do território, sendo a área mais vulnerável que se tem. Disse ainda, que em conversou com 

UNICEF, para que esse projeto seja piloto, podendo sistematizar o que está sendo construído, disseminando em outros 

bairros da cidade. Sabe-se que realmente foi uma necessidade não terem as aulas presenciais, mas que está tendo um 

ônus muito pesado, principalmente para as crianças e adolescentes. A realidade é que essas crianças e adolescentes 

estão pelas ruas brincando nas praças e sem usar a máscara, sendo bem delicada a situação.  

Augusto Souza trouxe em sua fala, o processo de excelência do relatório elaborado pela Consultoria Interkonexus, 

entendendo como um processo que vai demorar, fazendo as articulações, sabendo que não se terá o resultado esperado 

em um mês, até porque está se falando de uma mudança de cultura, sendo um processo que necessita de tempo. Disse 

ainda, o UNICEF tem uma preocupação muito grande com a volta às aulas, especificamente presencial, após o anuncio 

do Governador do Estado de Pernambuco para o dia 05/04/2021, mesmo sabendo que poderá haver modificação para 

este retorno, mas imaginando que se retornem mesmo as atividades presenciais, a triste expectativa de todos é que 

surjam espontaneamente relatos de casos de violências múltiplas que estavam escondidas de alguma forma durante 

esse tempo da pandemia. E fez a seguinte provocação, no intuito do comitê, consegue fazer alguma ação (mesmo que 

pequena), uma ação de comunicação, alguma campanha, ou atividade ou seminário, algo que se possa fazer para 

mobilizar esse tema, pensando especificamente nesse retorno das aulas presenciais, entendendo que não se tem todas 

as respostas neste momento, mas que se possa pautar o retorno seguro as escolas, tanto em uma perspectiva 

pedagógica, como também de acolhimento, de cuidado, de trabalho em Rede. 

Josinês Rabelo perguntou a Augusto Souza, se ele pensou neste trabalho voltado aos gestores e professores, em uma 

campanha envolvendo também os pais e a comunidade acadêmica como um todo. 

Augusto Souza responde que pensou neste momento da reunião, enquanto estava fazendo a sua fala reflexiva. Disse 

ainda, que é preciso envolver todos, a rede de professores, sendo o público alvo das ações, quando se pensa nos fluxos, 

no entanto, a sociedade de forma geral também precisa pensar sobre esse retorno as aulas, nesta perspectiva. 

Josinês Rabelo completou, que como seriam tantas frentes, seria interessante se pudesse ser feito algo que chamasse a 

atenção de toda a cidade. Disse ter a certeza que com o retorno das aulas, haverá relatos de violência. E perguntou 

como irão dar conta dessa situação, porque vai aparecer nas escolas, nas igrejas e outros espaços, mas que nas escolas 

será muito maior a aparição dessas violências. Ressaltou ainda, que na sua percepção não haver uma participação 

efetiva da educação dentro do comitê, diante dos encontros realizados no ano de 2020. E pergunta: como vai se chegar 

as escolas¿ Não sabendo ainda com essa nova gestão, é preciso pensar na sensibilização com os gestores e também 

com a sociedade. Pensou em uma campanha através de outdoor, cartilha, formação, capacitação com os professores, 

contação de estórias para as crianças, precisando pensar em uma atividade principal para chamar atenção. 
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Roberta Sartori colocou que diante da fala de Augusto Souza e Josinês Rabelo, lembrou que no ano de 2019 o 

COMDICA foi convidado para fazer encontros com jovens das escolas municipais na Biblioteca Pública de Afogados, 

na qual a mesma foi junto com a técnica Aurely Macedo, e que tinha como proposta falar sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA, através de dinâmicas de grupo e rodas de diálogos fazendo com que a atividade se tornasse 

monótona e nem cansativa, prendendo assim a atenção dos jovens. No entanto no decorrer das atividades, ouviram 

relatos sobre diversas violências sofridas por alguns jovens, dentre elas: racismo, violência física, psicológica, sexual, 

e até um caso de uma adolescente que se multilava. Reforçou a fala de Augusto Souza, que com o retorno das aulas 

presenciais, muitas violências serão descobertas. Levantou a questão do contexto social, de estar todo esse período 

pandêmico dentro de casa e nas ruas vulneráveis, porque as crianças e adolescentes muitas vezes no contra-turno 

escolar, estão participando de alguma atividade promovidas pelas ONG´S, seja através de projetos sócias, ou através 

de cursos profissionalizantes ou outra atividade, e com a pandemia tudo parou.  

Tanany Reis colocou que a ideia levantada por Augusto Souza, é de estrema importância. Explicou ainda, que diante 

da fala de Roberta Sartori, no tocante as demandas da Rede, colocou que o judiciário não está podendo fazer todos os 

atendimentos, e tem demandado muito da rede socioassistencial especificamente, sabendo que acaba sendo quase uma 

transferência de responsabilidade, mas que diante do contexto precisa ser assim. Colocou ainda, que a desproteção 

sempre existiu, mas com a pandemia se evidenciou muitas coisas, mas que a necessidade da construção de 

fortalecimento do sistema de garantia de direitos é permanente, para antes da pandemia e depois da pandemia, sendo 

necessária para todo o sempre. Está se vivendo um momento de muita desproteção, de muitas negações, tornando-se 

muito importante a ideia do Augusto Souza, mas que não sabe como se viabilizava de fato. Pensou no uso do 

whatsapp, que é uma ferramenta que chega nas famílias, no público que se quer atingir, algo que possa viabilizar as 

denúncias, não sabendo a que ponto as pessoas estão apropriadas com o Dique 100. Disse ainda, que mesmo 

trabalhando em home Office, o CRIAR tem recebido vários processos, sabendo que, ainda não alcança a totalidade das 

denúncias, que devem está chegando à Vara da Infância e Juventude. Reforçou que a falta da educação permanente no 

comitê, porque é um espaço estratégico. Trouxe ainda que, em seus quase 10 (dez) anos de CRIAR, pouca às vezes 

ouviu uma criança ou adolescente pode falar sobre a violência, porque viu uma campanha, ou que sabia de fato que 

aquilo se tratava de uma violência. Sabendo que o contexto não é dos mais favoráveis, que está se vivendo um 

contexto do retrocesso em uma onda conservadora muito forte, que demoniza a discussão sobre direitos sexuais de 

crianças e adolescentes, não podendo se perder de vista, porque são questões importantes e a escola é um lugar 

privilegiado para tratar dessas questões, pautado nas discussões com todos os limites que existem: técnicos, políticos e 

matérias.  

Eduardo Paysan complementou que o ETAPAS e UNICEF também farão formação com as escolas, tanto a não  

violência em vários aspectos, como o racismo, a questão de gênero, mas também construindo a cultura de paz, 

formando comissões para trabalhar mediação de conflitos, justiça restaurativa, sendo esses caminhos que estão sendo 

construídos e que precisam conversar junto com o comitê. Concordou com a importância sobre a proposta de Augusto 

Souza, sobre uma campanha mais ampla, da confecção de uma cartilha e tudo mais relacionado. Ainda considerando o 

contexto da pandemia, sabendo que o mundo está todo ligado ao meio virtual, então é preciso pensar em algo que 

circule bem, e que o UNICEF tem feito um esforço grande nessa área, inclusive no canal de diálogo com as 

adolescentes e em outros espaços também. O grande desafio é levantar tudo que se têm a fazer, o que se tem condições 

de fazer, o que é prioritário, quais recursos se tem, para garantir essa ação. E o que não se tem correr atrás de 

possibilidades de elaboração de projetos para captação de recursos, através do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente – FMCA, apresentando ao COMDICA através das entidades ou das Secretarias Municipais. Portanto, é 

preciso verificar as necessidades e viabilizar o que for necessário, sabendo que o momento é difícil e desafiador, mas 

ao mesmo tempo se tem uma força grande dentro do coletivo do comitê.  

Benedito Rodrigues colocou que, quando se fala da falta da pasta da educação dentro do comitê, considerando que são 

essenciais, onde os muitos casos das revelações dos casos de violências acontecem nas escolas, são encaminhados 

como parte importante do fluxo, fez a seguinte pergunta: A educação compõe o comitê e nunca participam, como é a 

questão?  
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Em seguida colocou sobre a questão do volta às aulas, da campanha que foi proposta, relatando que tanto eles como o 

Augusto Souza acompanharam pelo UNICEF: cursos, cartilha de como proteger as crianças no retorno as aulas. 

Levantou uma preocupação de como a escola e a Rede como um todo, se prepara para as questões que a escola tenha 

observado pouco, que é a questão da saúde mental, como vão retornar essas crianças para a escola? A preocupação, o 

foco que deveria se ter como comitê, é questão do fluxo dessas demandas, de que Conselhos Tutelares, CREAS  e 

demais órgãos da rede de proteção devem estar atentos e conectados com as escolas e de como abordar os temas de 

saúde mental, porque se tem uma dificuldade intersetorial muito grande, então se pergunta: é a saúde que tem que estar 

dentro da escola, ou é a escola que tem que aprender sobre saúde mental? Então é de extrema importância o tema 

colocado por Augusto Souza, no sentido de cuidar da saúde mental dessas crianças, não deixando que o cognitivo, 

atraso escolar, tome volume, precedente sobre essas crianças, significando essa experiência do covid-19, que é 

importante sobre o processo de elaboração da saúde mental. E fez a seguinte pergunta: Qual o plano que se tem para 

dar vazão a essa demanda reprezada que possivelmente vai onerar Conselho Tutelar, CREAS e outros órgãos da rede 

de proteção? Não sabendo se no âmbito do comitê ou do COMDICA, sendo uma preparação concreta para essa 

avalanche toda, sendo um tema para a Prefeitura do Recife. Esse tema tem muito com a gestão nos casos de violência, 

sabendo que de certa forma, vão pressionar a definição de fluxos, precisando acelerar o processo dentro do comitê da 

pactuação do fluxo, para que se possa oferecer uma resposta rápida, de um fluxo mais correto, senão a demanda pode 

atropelar e começar a sair por todos os lugares. Seria bom que o comitê pactuasse o fluxo e este já começasse a 

funcionar, mas se está previsto para o começo do mês de abril, vai ser preciso fazer um sistema híbrido, enquanto vai 

se definindo o fluxo na prática concretamente, vai se fazendo um desenho mais lógico.  

Gorete Vasconcelos falou que tudo já colocado é de muita pertinência e urgência, mas pensou em outro instrumento de 

ajuda, é que no próximo dia 04/04/2021, haverá uma reunião com os participantes referente à pesquisa do covid-19, 

sendo este o primeiro momento de socialização do relatório, porque o compromisso será com todas as instituições que 

participaram do relatório, sendo Recife é a única capital do Brasil, que esteve a par junto a esse grupo de trabalho. Nas 

outras 04 (quatro) capitais brasileiras, foram apenas com os Conselhos Tutelares, sendo este um material importante 

para verificar como se encontram as relações familiares, a questão da violência sexual e outras violências com crianças 

e a adolescentes no contexto da pandemia, sendo este relatório um instrumento importante para se ter acesso. Dentro 

do relatório, um dos grandes gargalos, é exatamente a dificuldade de atendimento, principalmente da saúde mental. 

Essa dificuldade está muita clara, principalmente da dificuldade de encaminhamento para Psiquiatras, Neuro Pediatra, 

Psicólogos, psicoterapias, e tantas outras questões, além das lacunas da educação que foram muito bem pontuadas. 

Portanto, é preciso ter agilidade, para começar esse fluxo e fazer as intervenções através de campanhas ou outras 

ações, tendo um fluxo mais atualizado como bem falou Benedito Rodrigues, evitando que se atropele diante de tantas 

questões.  

Roberta Sartori colocou que, diante de tantas questões urgentes que se tem para pautar, sugeriu que a Coordenação 

Executiva pensasse em um dia da semana e horário fixos (semanal, quinzenal ou mensal) para as reuniões desta 

Coordenação e dos plenos do comitê, e a partir disto, constroem-se as pautas e vai se discutindo. Explicou ainda, que a 

partir de datas e horários determinados, facilita a evasão e não participação das representações.  

Eduardo Paysan colocou ser importante essa sugestão de Roberta Sartori, completando que, não se consegue ter o 

colegiado do comitê reunido mais de 01 (uma) vez no mês, por mais que se queira.  Podem-se ter outras demandas que 

se precisem dos participantes, mas que serão através de grupos específicos, sendo assim a reunião da Coordenação 

Executiva ordinária 01 (uma) vez por mês e do pleno do comitê também 01 (uma) vez por mês, e quando necessário se 

fará extraordinária da Coordenação Executiva como também, com os grupos específicos: saúde, educação ou fazer 

algum encaminhamento. Pela experiência do ano de 2020, e já pensando do que se têm para o ano de 2021, vai-se 

encaixando as prioridades neste modelo apresentado.  

Reforçou em sua fala, a questão dos fluxos, que diante da situação emergencial, começasse pelo fluxo da educação. No 

comitê tem a representação da Escola que Protege, Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar – NEVE e o 

Conselho Municipal de Educação dentro do comitê. Informou que a representante do NEVE, está vindo como 
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conselheira de direito suplente pela educação para compor o colegiado do COMDICA, estando bem próximos para 

caminhar melhor e mais rápido que puder.  

Claudia Albuquerque aproveitou as falas de Benedito Rodrigues, Gorete Vasconcelos e a ideia de Augusto Souza 

sendo muito importante. Pontuou que no ano de 2019, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, deu início a algumas 

ações voltadas para as informações acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, junto aos gestores escolares 

municipais e que durante esses encontros se depararam com algumas situações do tipo que, os gestores e professores/ 

as, muitas vezes tem a percepção de que há um problema ocorrendo com aquela criança e/ou adolescente, mas o 

problema é com a família, criando a primeira situação: o professor levava o caso ao gestor e este por sua vez, não 

conseguia o apoio da rede de proteção, nem através do CREAS e nem através dos Conselhos Tutelares. Outra situação 

era que os pais tomavam conhecimentos e faziam ameaças aos gestores e aos professores/as. Trouxe isso para que, se 

tenha um contexto de que, a participação dos diversos setores é extremamente importante. Houve situações em que, os 

gestores levavam o adolescente até o hospital para verificar se houve uma situação que estava sendo percebida, se a 

mesma era reala ou não, e não havia o atendimento ou o mesmo não era adequado. Além disto, foram levados crianças 

e adolescentes para encontros realizados pela OAB, sempre com o desejo e na intenção de disseminar os direitos que 

constam no ECA, e também fazê-los entender que além de toda a rede de proteção, também podem contar com a OAB 

para a proteção, fazendo as denúncias, buscar como canal de proteção. Disse ainda que, esse projeto era todo 

presencial, mas com a pandemia não puderam prosseguir.  

Kátia Pintor colocou que em relação à fala de Augusto Souza de se fazer uma campanha ou algo que pudesse ser 

potencializado com informações para esse público neste momento. Não sabendo se os presentes tiveram acesso, mas 

informou que o CENDHEC lançou uma campanha no ano de 2020 especificamente para o enfrentamento à violência 

sexual na pandemia. Colocou que estão ainda aprendendo a lidar com toda essa situação, neste formato em que se 

encontra desde o ano de 2020, de distanciamento e isolamento social, mas como esse é um foco de trabalho muito 

forte do CENDHEC, que é o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual, e não 

podendo atender diretamente, sentiram-se na obrigação e correram atrás, conseguindo um projeto financiado por uma 

instituição apoiadora, para esse projeto de enfrentamento à violência, sendo este específico para essa campanha. Na 

verdade, foi um projeto que houve a necessidade de distribuição de cestas básicas na comunidade, ação que o 

CENDHEC nunca teve como proposta, mas que viam crianças, adolescentes e famílias que o CENDHEC 

acompanhava passando fome, então teve esse viés emergencial não só do alimento, mas da entrega de material de 

higiene e junto com isso as informações estavam circulando para o público de crianças e adolescentes para o grupo de 

famílias nas comunidades. Para as crianças e adolescentes de como se proteger, e para as famílias como perceber os 

sinais e como proteger crianças e adolescentes. O nome da campanha é: Escutem Crianças e Adolescentes. Elas e Eles 

Falam a Verdade. Essa campanha já começa com escutem, porque se vive em uma cultura onde não se escuta as 

crianças e adolescentes, em especial de crianças, porque a nossa cultura é totalmente adultocêntrica. Esse projeto foi 

pontual, mas que tem uma comunicadora que estava junto do projeto, que estão tentando mantê-la, ainda estão em 

transição de um grande projeto, estando com uma lacuna por questões burocráticas de equipe mesmo, mas colocou-se 

a disposição para estar pensando, inclusive com a comunicadora do CENDHEC que já está com todo know-how. 

Comprometeu-se em encaminhar pelo grupo do whatsapp, links de algumas matérias que foram publicadas sobre essa 

campanha, no Instagram do CENDHEC tem um mosaico desde o lançamento do projeto. Este foi lançado no 

aniversário de 31 (trinta e um) anos do CENDHEC, em novembro de 2020. A campanha tem três públicos: crianças e 

adolescentes, famílias e apoiadores. Possui material gráfico que iriam começar a distribuir nas comunidades, mas que 

o CENDHEC segurou por conta dessa segunda onda da pandemia, entendendo que essa distribuição desse material 

gráfico poderia contribuir com a disseminação do vírus, mas que estão se organizando para fazer disparos de 

divulgação on-line, de forma a atingir crianças, adolescentes e famílias da comunidade.  

Augusto Souza pontuou que a campanha será muito boa e sabe também que existem vários materiais de várias 

organizações que já estão prontos, podendo ser reutilizados, se comprometendo a encaminhar pelo grupo de whatsapp 

alguns cards feitos pelo UNICEF. Mas após ter ouvido todas as falas, pensou em relação a pergunta de Josinês Rabelo 

sobre o público das comunidades escolares, pensar em um seminário on-line junto com a Secretaria de Educação, as 
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redes de educação, com o intuito de ajudar essas comunidades escolares, para trazerem dicas, ajudar sobre os sinais 

aos canais e fluxos de denúncias que já existem, encaminhamento dos casos, acolhimentos, talvez realizar algum tipo 

de evento on-line pensando nos professores, coordenadores pedagógicos, funcionários de escolas de forma geral, 

tentando fornecer alguma ferramenta, dicas que possam ajudar de alguma forma o trabalho neste retorno presencial ou 

semipresencial. Como já se tem muito material produzido, seria só juntar as peças já existentes.  

Tanany Reis colocou que por mais material que se tenha, concordando com a importância do seminário e dos materiais 

já existentes, mas lembrou que no ano de 2020 junto com a  Rede de Enfrentamento, foram feitos vídeos curtos de 

fácil circulação pelo whatsapp, inclusive de muito fácil assimilação, que trás de como fazer a denúncia, para quem 

denunciar, e que mesmo sendo bem caseira, as pessoas conseguiriam assimilar, valendo a pena fazer esses vídeos para 

circular, visto que, o whatsapp é um excelente instrumento de circulação.   

Roberta Sartori colocou que o Ministério Público perguntou a Simone Melo – Secretária Executiva do COMDICA, se 

o Regimento Interno do comitê já estava pronto. Respondeu a Simone Melo que o Regimento Interno estava pronto, 

mas que no ano de 2020, o colegiado do comitê não havia conseguido aprovar, para em seguida encaminhar ai pleno 

do COMDICA, que será de onde vai sair a Resolução para publicação no Diário Oficial do Município. Trouxe como 

sugestão, após fazer um breve resgate de tudo que foi trabalhado dentro do comitê no ano de 2020, pensando 

principalmente para os novos membros das representações, passar o Regimento Interno por e-mail para todos os 

membros, podendo também conforme sugestão de Eduardo Paysan pelo chat de ser o primeiro ponto de pauta do pleno 

do comitê, mas que precisa fazer o levantamento, não só dos conselheiros do COMDICA, mas também das outras 

representações, porque nesse período muitos saíram do grupo de whatsapp do comitê.  

Eduardo Paysan pontuou ser importante consultar as instituições quanto a sua representação dentro do comte e que já 

poderia ser encaminhado o Regimento Interno para todos os membros, tanto os que permanecerão, quanto para os 

novos, para que façam a leitura antes do dia do pleno do comitê. Lembrou-se de outra questão, que seria de formação, 

sendo esta uma demanda também do Ministério Público de se fazer formação, tanto para os conselheiros de direitos 

como os conselheiros tutelares, que já se tinha desde o ano passado (2020) essa perspectiva, que inclusive teve um 

diálogo com a Escola de Conselhos, mas que não foi adiante, sendo algo que se deve retomar, acreditando que serão 

várias temáticas que serão trabalhadas, ressaltando ainda que o trabalho do comitê será especificamente sobre os 

fluxos de atendimento. É preciso pensar, de que formas vai se concatenar esses espaços que acontecem de formas 

paralelas, talvez em uma próxima reunião tentar conseguir uma consultoria para o planejamento. Falou ainda que seria 

interessante se chegar ao final do ano de 2021, com uma publicação diagramada, com a logomarca de todas as 

instituições que compõe o comitê, para que seja divulgada com todos os fluxos, acreditando que até o final deste ano, 

se consegue ter todos os fluxos pactuados, e talvez já até iniciado alguma coisa de disseminação e de formação, porque 

são vários fluxos que precisam se comunicar entre si. Trouxe ainda uma das preocupações, que no final do ano de 

2020 ou início de 2021, onde um conselheiro tutelar da RPA 01 estava pautando no grupo do comitê o uso de arma, 

preferindo não ir adiante com a discussão, até por conta do tom que o conselheiro tutelar estava falando era bem 

complicado, querendo discutir atribuições.  

Roberta Sartori informou que, no mesmo dia dessa discussão do conselheiro tutelar, o mesmo encaminhou uma 

mensagem para o whatsapp, informando que iria renunciar sua suplência na representação do comitê, com a 

justificativa de que os próprios companheiros não foram em sua defesa. A mesma solicitou ao conselheiro tutelar que 

tivesse calma, pois estavam todos muito apreensivos diante do momento em que estamos vivendo, mas que ninguém 

era obrigado a fazer parte deste comitê, que foram feitos convites para participação, visto que, o Conselho Tutelar faz 

parte do sistema de garantia de direitos, e que antes de qualquer atitude, pensasse nas crianças e adolescentes, estando 

todos no mesmo objetivo de fazer valer os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Não havendo acordo, deixou 

bem à vontade para tomar a decisão que achava cabível, mas que fizesse uma comunicação formal ao COMDICA, mas 

que se fosse da vontade do colegiado da RPA 01 fizesse a indicação de outro suplente.   

Eduardo Paysan colocou que se puder fazer com no ano de 2014, sobre a agenda de convergências, o espírito deste 

comitê é a mesma coisa, não é sobrepor, e sim somar. É verificar a possibilidade de trazer essa campanha já realizada 

pelo CENDHEC, fortalecê-la e ampliá-la, em relação à escuta de crianças e adolescentes. Discutir a expectativa se 
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daria conta de tudo que foi discutido nesta reunião, ou se teriam outras no Bairro do Ibura, é a questão da ludicidade, 

porque são nesses momentos que as coisas vêm à tona.   Trouxe como exemplo no atendimento à crianças,  

adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade, uso de drogas, situação de rua, exploração sexual, 

várias situações de violências, é o trabalho do Grupo Fábrica, que através do teatro, dança e outras atividades, 

conseguem trazer as falas das crianças, adolescentes e jovens para construir o próprio texto da apresentação, tendo 

uma forma muito potente de educação entre pares, que estimula outras e outros para esse momento, até de 

transformação da vida mesmo, de resignificar a violência sofrida através da arte. Hoje estão como educadoras e 

educadores sociais, e são muito especiais, visto que muitos já passaram por diversas situações e às vezes já estão no 

Programa Atitude como educadores. Estes são exemplos de como podemos tentar esses caminhos. Referiu-se 

novamente ao projeto no Bairro do Ibura, que envolverá crianças, adolescentes e jovens em formação e outras 

iniciativas e quem sabe trazê-los para dialogar junto ao comitê, disseminar o que vai ser construído. Então de alguma 

forma, mesmo com todos os desafios do meio virtual, vai ser preciso retomar o FOSCAR – Fórum Social da Criança e 

do Adolescente, que é o espaço de discussão em Recife, e que possa ir construindo esses diálogos. Como militantes da 

área, construir na área do protagonismo dessas crianças e adolescentes, seria muito importante, interessante e 

condizente com o que se acredita.  

Benedito Rodrigues pontuou sobre a continuidade dos trabalhos com a Consultoria Intekonexus, uma vez que, na linha 

que estava se propondo tinha uma expectativa de validar o diagnóstico feito com todos, porque o diagnóstico é um 

momento de retomada de consciência do que é a rede de proteção. E perguntou se a Coordenação Executiva já tem 

algo em mente ou será preciso esperar a recomposição das representações do comitê.  

Gorete Vasconcelos colocou que, seguindo a linha da fala de Benedito Rodrigues, é preciso que se comece esse 

planejamento o quanto antes. De início, é preciso que todos tenham lido o relatório que a Consultoria elaborou, deem 

suas contribuições, ajustes ou alterações que precisam ser feitos (quando houver), para em seguida começar o 

planejamento da elaboração desses fluxos. É um planejamento que precisa ser feito com um pouco de antecedência, 

porque vai ser preciso se debruçar no documento, verificar as especificidades de Recife, no que trás como gargalo, 

para que se possam fazer as proposições e alinhando com a Coordenação Executiva do comitê, por haver algumas 

situações que estão apontadas no relatório que são muito delicadas, assim como Augusto Souza falou no início da 

reunião, que são coisas estruturais, que não vão mudar simplesmente com a validação e consolidação de um fluxo. 

Mas pode-se pensar estratégias de uma formação, como seria com tudo que se têm, conforme foi falado, mas como 

pode realmente convergir para que não seja mais um fluxo que não saia do papel.  

Benedito Rodrigues relatou que a experiência no município de Vitória da Conquista – BA, foi bem interessante no 

sentido de que, no momento do desenho do fluxo, foi um momento de busca de soluções e negociações para os 

problemas que tinham, então estiveram por várias vezes com os Secretários em reuniões, perguntando qual seria a 

solução para a discussão, tiveram muitas reflexões entre o Judiciário e DPCA – Departamento de Polícia da Criança e 

Adolescente, que foi objeto da negociação do fluxo. Diante dessa experiência, pode-se prever enquanto comitê, sobre a 

definição das estratégias mais corretas para fazer as negociações. Chegou até um momento que uma escala para além 

dos membros do comitê, fazer reuniões dos Secretários entre eles. Trouxe como exemplo a questão do apoio 

psicossocial, (psicoterapia), onde a saúde falava que não era questão deles, a assistência social falava que os CREAS 

não são para isso. Então reuniram todos e fizeram as seguintes perguntas: Quem era que iria fazer? E como vão 

resolver o problema na cidade? Porque as crianças precisam. Citou ter sido um momento bastante interessante, de 

negociação entre as pastas, para solucionar os problemas. Por isso, a Gorete Vasconcelos falou que se precisa de um 

prazo, por não ser só fluxo do papel, mas a negociação que se faz por trás. Teremos esse gargalo que Eduardo Paysan e 

Roberta Sartori têm acompanhado no tocante a escuta especializada na DPCA, como vão vai ser conduzido o processo 

de reflexão sobre isso. 

Gorete Vasconcelos completou trazendo os vários gargalos com os Conselhos Tutelares, reforçando que será preciso 

começar o quanto antes para que se possam montar as estratégias. Lembrou ainda, que no município em Vitória da 

Conquista-BA, deram início com a formação, antes de partir para consolidação de diagnóstico de fluxos. Já se teve 

uma formação de alinhamento conceitual com base na nova Lei, porque se percebe que em Recife tem vários níveis e 
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desníveis. Tem pessoas que dominam muito bem a temática, mas tem pessoas que não. Então, será preciso nivelar a 

Rede, para que isso favoreça as pactuações do ponto de vista técnico e do ponto de vista macro que envolve os 

gestores. Então são várias questões que será preciso se debruçar.  

Comunicou que esta semana, o Sr, Itamar da Childhood Brasil entrou em contato com ela e com Benedito Rodrigues, 

falando que a Organização conseguiu um recurso e que gostaria de estabelecer uma com todo o processo, e que 

gostaria de marcar uma reunião o mais breve possível com a Coordenação Executiva e Presidente do COMDICA, para 

pensar como a Childhood Brasil pode somar a esse projeto de Consultoria e de fortalecimento na Rede local. Disse 

ainda, que não sabe o valor do recurso, mas que o Sr Itamar estará entrando em contato com o COMDICA, apenas 

solicitando que a Consultoria Interkonexus fizesse essa intermediação e de que estejam participando junto com eles, 

porque tanto Gorete Vasconcelos como Benedito Rodrigues são Consultores da Childhood Brasil, participando junto 

com eles, de pensarem nessa estratégia e um projeto que precisa ser gerado, para que possa estabelecer a parceria. 

Demonstrou bastante contentamento com essa parceria, porque só tem a somar, além de ser o reconhecimento deste 

trabalho iniciado, e que se fizer um trabalho bem amarrado em Recife, se tornará referência para outras capitais. 

Informou irá passar o contato do Sr. Itamar, para que possam começar o diálogo.  

Eduardo Paysan falou que é um orgulho além de ter a parceria da Consultoria Interkonexus, ainda ter a parceria 

institucional da Childhood Brasil com aporte financeiro para realizar esse trabalho da melhor maneira possível.  

Katia Pintor pontuou que Gorete Vasconcelos e Benedito Rodrigues trouxeram dois pontos importantes: o 

planejamento que algo fundamental e a campanha que deverá entrar no planejamento e o outro ponto é a perspectiva 

dos fluxos que também entrará no planejamento. 

Gorete Vasconcelos trouxe como proposta para o 1º pleno do comitê, trazer em Powerpoint apresentando os principais 

resultados do diagnóstico, explicando que muitas vezes tem pessoas que não leem, ou leu mais não anotou, algo que as 

pessoas pudessem visualizar e entenderem a necessidade de tudo que foi pactuado no ano de 2020, que o próprio 

produto seria a questão dos fluxos.  

Eduardo Paysan disse que não está se começando da mesma forma, porque já se tem o diagnóstico, mas que seria 

melhor ainda com essa apresentação, e pergunta a Gorete Vasconcelos com quanto tempo se consegue fazer um 

mínimo de nivelamento para o comitê como um todo, principalmente para os que estão chegando e considerando ainda 

neste nivelamento mínimo, talvez as linhas gerais dos resultados do diagnóstico. Reforçou que seria interessante 

colocar só a parte inicial do relatório elaborado pela Consultoria Interkonexus sem os anexos (entrevistas). Não 

havendo nenhuma discordância nesta Coordenação, validaria esse relatório, socializaria com os demais membros do 

comitê e já trataria neste momento, o retorno com a apresentação da Consultoria, sobre os diagnósticos e como o 

comitê vai se planejar, chamando cada um para ir construir os fluxos e fazendo formações específicas. 

Benedito Rodrigues concorda com a fala de Eduardo Paysan, visto que chegarão novas pessoas no comitê. Disse que 

em média 03h30minh daria para fazer um resumo. No município de Vitória da Conquista-BA, precisou de mais tempo, 

porque falaram sobre a escuta especializada, de como elaborar um fluxo. Sugere que se faça no comitê por partes, 

iniciando pelo nivelamento mais geral, depois quando forem para o desenho do fluxo fala com mais detalhes sobre 

este, quando chegar à parte do protocolo, fala com mais detalhes, podendo dividir na medida em que se vai 

caminhando. Importante reforçar a importância da presença de todos, retomar os fundamentos da Lei 13.431, falando o 

que o diagnóstico nos pontos principais dos diagnósticos, principais gargalos e planeja o trabalho de desenho dos 

fluxos, podendo até partir de uma proposta metodológica da Consultoria Interkonexus para o comitê, de retomar as 

oficinas de negociação dos fluxos, já fazendo uma reunião que daria para esses objetivos: dar uma alinhada na Lei 

13.431; destacar os aspectos centrais do diagnóstico e planejar o desenho do fluxo. Perguntou ainda, se será feito um 

novo contrato com a Consultoria Interkonexus, ou se seria extensão do que foi feito no ano de 2020.  

Eduardo Paysan respondeu que seria a continuidade, com a fase 02 e 03. Continuou a fala, colocando que seria um 

nivelamento bem básico, deixando o fluxo e protocolo para outro momento, conforme sugerido por Benedito 

Rodrigues. Colocou ainda, que a aprovação do Regimento Interno do comitê será feito como as atas do COMDICA, se 

encaminha antes para que todos façam a leitura, mandem as sugestões e caso não tenha, aprova-se o Regimento 

Interno.  
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Gorete Vasconcelos pontuou que essa apresentação que será feita no pleno do comitê, será algo muito sucinto, 

mostrando como foi o funcionamento do comitê, mostrando os diagnósticos e seus resultados principais no ano de 

2020. Quanto ao aprofundamento desses resultados e o alinhamento, seriam em outro momento e já sendo a primeira 

oficina, que se refere à segunda fase da proposta, porque já entraria como um processo de trabalho da Consultoria 

Interkonexus.  

Benedito Rodrigues explicou que, normalmente essas discussões do diagnóstico todos fazem em tanto tempo, mas a 

pergunta seria:  se teria tempo de aprofundar, se colocaria um gargalo e se em 2h conseguiria fazer um mini debate. 

Por isso, que colocou como tempo de 3h30min, e levantou a preocupação de misturar a aprovação do Regimento 

Interno com a apresentação da Consultoria Interkonexus, perguntando se tem condições de aumentar mais um pouco o 

tempo da reunião do pleno. 

Eduardo Paysan disse que a estratégia parecida com a do pleno do COMDICA, que sempre inicia com a aprovação das 

atas, que funciona da seguinte forma: encaminha para todos os conselheiros, e cada um encaminha as suas observações 

e não havendo nenhuma observação, parte para aprovação. Considerando o contexto desse primeiro pleno do comitê, a 

reunião acontecerá das 14h00min às 17h00min.  

Tanany Reis solicitou que seja uma reunião bem objetiva e solicitou que Roberta Sartori faça o controle do tempo, 

para que realmente comece e termine no horário.  

Gorete Vasconcelos pontuou que nessa primeira reunião do pleno, a Coordenação Executiva falaria sobre a parte 

histórica do comitê e que a Consultoria Interkonexus com devolutiva do diagnóstico e do alinhamento. 

Eduardo Paysan colcoou que em 10 minutos consegue fazer a retrospectiva do ano de 2020, para que o restante do 

tempo fique exclusivo para a Consultoria Interkonexus falar sobre o diagnóstico. E na próxima reunião desta 

Coordenação, se fará detalhadamente o tempo para de falas, para o pleno. Avisou ainda, que através do chat, solicitou 

que Gorete Vasconcelos conversasse com Simone Maria – financeiro COMDICA, para que possa retomar a parte do 

contrato com a Consultoria Interkonexus.  

 

DELIBERAÇÕES: 

 Reuniões: Coordenação Executiva sempre as 2ªs Sextas-feiras de cada mês e o Pleno do comitê sempre as 3ªs 

Sextas-feiras de cada mês, ambas no horário das 14h00min às 16h00minh. Quando houver necessidade, haverá 

reuniões extraordinárias.  

 Encaminhar o Relatório elaborado pela Consultoria Interkonexus para todos os membros do comitê e 

conselheiros de direito do COMDICA; 

 Encaminhar para todos os membros do comitê o Regimento Interno, para que façam uma leitura antes do 

pleno do comitê; 

 Próximas reuniões:  

*Coordenação Executiva: 09/04/2021 das 14h00min às 16h00minh 

*Pleno do comitê: 30/04/2021 (ultima Sexta-feira do mês, excepcionalmente no mês de abril) das 14h00min às 

17h00minh (excepcionalmente no mês de abril); 

 

 

 

Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião às 16h30min.  

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

Relatoria: Roberta Sartori 

08/04/2021 
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