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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: 14/05/2021 – 14:05 às 16:05h 

 

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. 

 

           PAUTA:  

1. Planejamento (continuação das ações); 

2. Informes: 

2.1. Reunião do GT Popinho de crianças e adolescentes em situação de rua.  

  

 

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); Josinês Barbosa Rabelo (Secretaria de Saúde – CERCCA); Maria 

de Lourdes de Sousa (Fórum DCA Recife – Casa Menina Mulher); Kátia Pintor (CENDHEC) Gorete Vasconcelos 

(Consultoria Interkonexus). 

Técnicos:   Roberta Sartori, Aurely Macedo e Ieda Acioli, (Sociopedagógico)e  Luiz Eduardo (Comunicação) 

 

           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 do ano corrente na modalidade online pela 

plataforma Meet com abertura de sala virtual por Luiz Eduardo (assessor de comunicação/COMDICA), tendo início às 

14h05min.  

 

Roberta Sartori sugeriu aos membros desta Coordenação, iniciar a reunião pelos informes, que foi acatado por todos. 

Começou informando que está com um atraso na sistematização das atas, devido a grande demanda de atividades e 

reuniões do COMDICA. Informou que no dia 29/04/2021 participou da reunião do GT Popinho de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua, que a técnica do COMDICA responsável para acompanhar este GT, é Aurely 

Macedo que está presente na reunião. Foi levantado por Valéria Monteiro GPSEMC/PCR a representação do SEAS  - 

Serviço de Abordagem Social Criança e Adolescente no Comitê, ficando acordado na reunião do GT Popinho trazer a 

solicitação para a reunião desta Coordenação e em caso se julgar pertinente, o COMDICA enviaria um ofício 

formalizando a solicitação com o nome das duas representações (titular e suplente). Outra questão foi no tocante a 

levar a apresentação elaborada por Aurely Macedo referente a Escuta de Crianças e Adolescente em Situação de Rua, 

como ponto de pauta do próximo Pleno do Comitê.  

Eduardo Paysan explicou que não seria nem da escuta, mas dos fluxos. A escuta pode ser levada sim por ser 

importante, devendo ser compartilhada o máximo que puder, mas que como existem vários espaços que acabam 

discutindo os fluxos de atendimento, um deles aconteceu na Audiência Pública com o Ministério Público, trabalhando 

crianças e adolescentes em situação de rua e o pessoal da Gerência da Média Complexidade apresentou a proposta de 

fluxo e atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Então achou pertinente que se trouxesse para ser 

discutido nesta Coordenação, para que fosse pauta no próximo Pleno do Comitê, tanto esse como outro grupo de 
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trabalho também por uma provocação do Ministério Público sobre gravidez na adolescência, sendo pertinente utilizar 

o espaço do Comitê para apresentação desses fluxos na forma em que eles estão, e se for o caso ver como integraria no 

processo de trabalho do Comitê em relação a todos os fluxos.  

No tocante a representação do SEAS no Comitê, Eduardo Paysan falou que já houve a aprovação do Regimento 

Interno do Comitê, que trás quais são as representações, e que o fato de não ter uma representação oficial, não significa 

que não possam participar dos momentos de discussão específica, mas que se realmente o desejo, a demanda for por 

uma participação institucional oficial, daria para abrir espaço. Talvez de pronto, não precisasse ver uma modificação 

do regimento Interno.  

Roberta Sartori informou que como Aurely Macedo está presente nesta reunião e, por ser a técnica responsável de 

acompanhar o GT Popinho de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, para desse as contribuições e 

complementação na fala.  

Aurely Macedo fez uma contextualização com relação à fala de Roberta Sartori. No dia 29/04, ocorreu a reunião 

referente a pauta que foi deliberada no Pleno do COMDICA do dia 27/04 e que foi socializado por Roberta Sartori que 

no dia 30/04, haveria o Pleno do Comitê sobre o diagnóstico foi levantado pela Consultoria Interkonexus, na reunião 

ordinária do Comitê de escuta da Lei 13.431. Quando Valéria Monteiro ouviu os informes, achou interessante e 

pertinente que o SEAS pudesse se aproximar dessas discussões, porque muito embora o CREAS tenha sido escutado, 

na visão dela dentro da Gerência muitas vezes as notificações de violência contra crianças e adolescentes, seja ela 

vítima ou testemunha de violência, acontecem pelo SEAS Criança e Adolescente e que quando chega para o CREAS, 

chega ao nível de acompanhamento ou para outros atores da rede de proteção. Então o SEAS muitas vezes tem muito a 

contribuir em relação a essa primeira escuta, a esse movimento, sendo neste sentido que Valéria Monteiro fez esta 

colocação. Roberta Sartori estava presente nesta reunião, fez o apontamento informando que traria essa sugestão para 

esta Coordenação.  

Tanany Reis perguntou se o SEAS é um serviço e a quem fica vinculado. Eduardo Paysan explicou que como no 

Recife existem 02 (dois) Centros Pop, os educadores do SEAS ficam vinculados a esses Centros Pop. Agora onde não 

existem Centros Pop, ficam vinculados aos CREAS.  

Gorete Vasconcelos informou que conversou com Sr. Itamar da Childhood Brasil no início desta semana, e o mesmo 

informou que a organização que apoia o comitê havia sinalizado estando tudo certo, mas que ainda não tinha realizado 

o contrato com a Childhood Brasil, sendo que o contrato da Childhood Brasil só poderá ser feito após a assinatura com 

a organização apoiadora, mas com a sinalização positiva com o projeto enviado.  

Eduardo Paysan colocou que, com essa sinalização positiva já consegue dar segmento com a Consultoria Interkonexus, 

mesmo que a Consultoria receba o pagamento um pouco mais para frente, após a finalização do contrato, porque da 

parte do COMDICA, foram refeitas as fases, sendo: fase zero, fase um, fase dois e fase três, ficando com o COMDICA 

apenas a fase três não podendo antecipar, porque a fase três depende das fases um e dois?  

Gorete Vasconcelos informou que perguntou ao Sr. Itamar e o mesmo solicitou que aguardasse, porque eles têm uma 

regra interna de se começar qualquer consultoria com o contrato já formalizado, pois em caso de acontecer alguma 

coisa e a organização não fizer a transferência do dinheiro, a Childhood Brasil não terá como fazer essa cobertura. O 

Sr. Itamar estava com a perspectiva de ser na primeira semana do mês de junho, e que até lá já deverá estar tudo 

formalizado. Completou falando que podem marcar uma conversa com Sr Itamar para a próxima semana, com o 

intuito de deixar tudo esclarecido. Disse ainda que, pela Consultoria Interkonexus não haveria problema algum, mas 

como as fases um e dois é com a Childhood Brasil, é preciso seguir as regras.  

Eduardo Paysan explicou que trouxe tudo isso, por estar discutindo os próximos passos, o que depende dessas 

formalizações para não deixar a Consultoria Interkonexus descoberta.  

Gorete Vasconcelos sugeriu fazer o planejamento para início dos trabalhos no mês de junho, faltando apenas duas 

semanas para o término do mês de maio, acreditando que até junho as questões burocráticas tenham sido resolvidas.  

Roberta Sartori informou que mais uma vez colocou no grupo do whatsapp do Comitê, que as instituições ou órgãos 

encaminhassem através de ofício, a resposta sobre a permanência e/ou substituição das pessoas que representam o 

Comitê. As pessoas fazem a leitura do comunicado e não estão respondendo, bem como os e-mails enviados, o que 
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tem dificultado a organização e participação nas reuniões. Explicou ainda, que haverá uma republicação dos 

representantes das instituições e/ou órgãos, por terem pessoas que saíram e que a fala de um técnico não tem o mesmo 

peso da fala de um conselheiro do COMDICA e membros da coordenação executiva, e solicitou que após o término da 

reunião, fizessem o reforço no grupo do whatasapp da importância de responder oficialmente ao COMDICA, sobre a 

permanência ou substituição na representação no Comitê. Continuou informando que já sinalizou as instituições e 

órgãos que encaminharam a oficialização e que estão impressos para serem colocados junto a toda documentação 

pertinente ao Comitê.  

Maria de Lourdes de Sousa colocou se não seria interessante que a coordenação executiva tivesse acesso a toda 

documentação pertinente ao comitê, do mesmo passado, ressaltando não saber se a técnica Roberta Sartori já fez esse 

encaminhamento, pode ser que tenha escapado e não tenha visto, e perguntou a técnica se a mesma já havia 

encaminhado a relação das instituições e órgãos que faltam oficializar.  

Roberta Sartori respondeu que havia encaminhado uma relação e que na data de hoje, encaminhou novamente no 

grupo do whatsapp e que das 43 (quarenta e três) instituições e órgãos, até a presente data apenas 09 (nove) haviam 

oficializado com o COMDICA são 10 (dez), e fez a leitura dos ofícios recebidos: Departamento de Polícia da Criança 

e do Adolescente – DPCA / Secretaria de Vigilância e Saúde / Coordenadoria de Infância e Juventude / Visão Mundial 

/ Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas do Recife – COMPAD / Escola de Conselhos / 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMUDA / Conselho Municipal de Política 

de Igualdade Racial / Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Houve uma saída do pessoal da Educação que não 

encaminharam a substituição, e que mais uma vez Simone Melo encaminhou o ofício mais sem resposta. Sempre que 

encaminha a solicitação, reforça que encaminhem para o e-mail oficial do COMDICA, mas que coloque em cópia para 

que possa acompanhar e atualizar as informações, visto que o e-mail do COMDICA chega tudo que é deliberação e 

informações, pode passar despercebido, então para facilitar solicitou que a colocasse em cópia.   

Eduardo Paysan falou ter sido importante as colocações de Roberta Sartori e explicou que, na correria do dia a dia 

acabam ficando algumas pendências que não consegue resolver. Havia dado um prazo curto inicialmente para o envio 

das oficializações, mas que foi estendido, compreendendo estar corrido para todo mundo. Agradeceu o empenho da 

técnica em fazer o checklist e cobrando as devolutivas para que se tenha tudo formalizado e podendo fazer uma única 

publicação do Diário Oficial do Município com o nome de todos os representantes efetivos pelo menos no ano de 

2021. Disse ainda que, por mais que seja um pouco chato, as pessoas irão compreender que na medida em que as 

confirmações e substituições cheguem, vai fazer a organização no grupo do whastapp.  Deu continuidade a esse ponto 

trazendo o Comitê Estadual, que já estão acontecendo às reuniões e identificou que no relatório elaborado pela 

Consultoria Interkonexus sobre o protocolo e diagnóstico, existem questões para dialogar com o Comitê Estadual, 

então perguntou se poderia fazer um ofício enquanto COMDICA ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA, para encaminhar o relatório deste Comitê e colocar a disposição, para construir essa ponte do 

que estiver sendo trabalhado.  

Augusto Souza perguntou a Eduardo Paysan que esta liderando essas discussões do Comitê Estadual.  

Eduardo Paysan respondeu que a Presidência do CEDCA é governamental pela Secretaria de Criança e Juventude, e o 

Presidente é Mac Douglas. Disse ainda, estar acompanhando pelo Instagram quando estão se reunindo, a Profª Valéria 

Nepomuceno está participando enquanto Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Política de Criança e Adolescente -  

GECRIA, a gestora do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente- DPCA também está participando e mais 

algumas instituições e órgãos. Como existem assuntos como, por exemplo, que envolve segurança pública, tem 

representação no Comitê Municipal, acreditando ser importante o Comitê Estadual ter acesso ao que já foi 

diagnosticado sobre a rede de proteção do Recife.  

Tanany Reis concordou com a fala de Eduardo Paysan, sobre a importância dessa articulação, e que o Comitê 

Municipal já está com algo produzido, existindo situações que vão para além do município e que vão demandar uma 

mobilização no âmbito estadual, reforçando a importância do envio do relatório e ficarem disponíveis para as trocas 

mediante as discussões.  
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Eduardo Paysan lembrou que o Ministério Público havia dito não ter condições de participar do Comitê Municipal, 

mas que estariam participando do Comitê Estadual, mas que não sabia falar como anda a participação, mas que se não 

falha a memória, essa participação se daria através do CAOP Infância e Juventude, sendo esses encaminhamentos. 

Passou para a outra parte, é conversar sobre os passos seguintes. Apresentou como sugestão, trazer para o pleno do 

comitê, dois fluxos, onde um deles foi concluído em um grupo de trabalho específico e que informou que tem um 

espaço para essa discussão, que é o Comitê, para apresentar, validar e ter novas contribuições. Essa construção foi uma 

demanda feita pelo Ministério Público para o fluxo de atendimento de adolescentes grávidas. A outra sugestão é sobre 

o fluxo relacionado a crianças e adolescentes em situação de rua, que vem sendo construído e todo trabalho feito 

encima da metodologia do Centro Popinho, foi realizada a escuta com crianças e adolescentes em situação de rua pelos 

vários serviços tanto governamentais como da sociedade civil, sendo bastante interessante compartilhar essa escuta 

feita, mas que é preciso ser feito dentro do tempo da reunião que são 02 (duas) horas, precisando pensar em como 

iriam encaminhar as discussões e encaminhamentos. Reforçou ainda a importância de a Consultoria Interkonexus estar 

presente, para saber como estão planejando as próximas fases que irão acontecer da construção dos fluxos, mas como 

já existem esses trabalhos já ditos, seria interessante trazer para o Comitê e integrar ao que vai ser construído aos 

vários fluxos específicos. Perguntou aos demais membros, se as apresentações dos dois fluxos poderiam ser pauta do 

próximo pleno do comitê, explicando que já foi feita uma retomada, nivelamento, sendo interessante levar ao pleno do 

Comitê. Se para dar encaminhamento precisaria ser na comissão que discutia fluxos e gargalos ou não? Como será 

feita esta gestão? Como a Consultoria Interkonexus estaria pensando nisso para o processo de construção de fluxos? 

Lembrou-se de um comentário feito por Benedito Rodrigues que em Vitória da Conquista – BA faziam oficinas 

específicas envolvendo cada um dos órgãos, e que pelo que pareceu a própria construção dos fluxos de forma 

semelhante a Recife, e pergunta a Gorete Vasconcelos se seria isso? 

Gorete Vasconcelos respondeu que de fato já consta no planejamento da Consultoria Interkonexus, a previsão de 08 

(oito) oficinas na segunda fase. Essas oficinas serão realizadas com os serviços: Conselho Tutelar, Sistema de 

Segurança e Justiça, Saúde, Educação e depois entre os serviços, sendo 02 (dois) avaliando que o relatório onde trás os 

gargalos. Disse não saber ser interessante iniciar esses debates no Comitê, sem ter começado a fazer o trabalho de 

consultoria propriamente dito, porque talvez fique sobrepondo. Como já se sebe no diagnóstico quais são os gargalos 

que foram sinalizados, haverá o momento das oficinas que será para consensuar quais serão os caminhos das 

dificuldades apresentadas, se tem um gargalo em relação ao DPCA, então não fará o consenso nessa oficina para tentar 

resolver essa situação. Então se abre o debate no Comitê, pode estar sobrepondo e resultar em algum desgaste, porque 

a oficina tem toda uma metodologia, um planejamento para encontrar um caminho. Agora quando se fala que já 

existem alguns fluxos construídos pelo Ministério Público, acreditando já validado, seria importante que esses fluxos 

fossem passados para a Consultoria Interkonexus para avaliar se esses fluxos já construídos e consensuados, se com 

base no que o diagnóstico apresenta se der conta ou se tem alguma questão ainda que precise ser resolvida em termos 

de gargalos em relação aos fluxos construídos. Caso haja alguma dificuldade que ainda não der conta, vai ser preciso 

partir de uma pactuação com o tema, em termos de fazer a mediação para fazer com que o fluxo fique realmente certo. 

Explicou não ser o melhor caminho, mas que também poderá estar conversando com Benedito Rodrigues para ouvir a 

sua opinião.  

Eduardo Paysan colocou que na verdade acredita que essas questões nem apareceram no diagnóstico, por não serem 

questões específicas, porque se lida mais com questões de trabalho infantil, violência sexual ou outro tipo de violação, 

mas não se lembra de ter abordado sobre gravidez na adolescência. Essa demanda chegou para um setor específico da 

Secretaria de Saúde e a mesma chamou outros órgãos do município que também atuam nessa área de forma 

complementar, e então construíram qual o trabalho preventivo que já se tem feito. Reforçou ser uma oportunidade 

interessante apresentar a Consultoria Interkonexus e ao grupo todo essa construção, para que primeiro se tomasse 

conhecimento de onde veio, e verificar de que forma poderia integrar esse trabalho dentro do Comitê.  

Aurely Macedo trouxe como contribuição a fala de Eduardo Paysan em relação ao fluxo de gravidez na adolescência, 

achou bastante interessante e em relação à Assistência Social, que foi apresentado apresentando em audiência no dia 

03/05 pela 32ª e 33ª Promotorias de Justiça da Capital, foi um produto gerado pela Gerência de Proteção da Média 
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Complexidade, e que não foi construído dentro do GT Popinho. O GT  Popinho é um grupo de trabalho que foi criado 

pela Comissão de Políticas Públicas do COMDICA desde 2020. Esse GT está trabalhando encima de um texto que vai 

trazer em forma de Resolução e recomendação técnica, a proposta ao Executivo do Recife para um serviço de 

atendimento e suporte a crianças e adolescentes em situação de rua. Será um serviço diurno, onde a criança e 

adolescente poderão tomar banho e se alimentar, ter uma atenção e cuidado para além daquela aproximação e 

abordagem que já é feita através dos educadores do Serviço Especial de Abordagem e também das organizações que 

atuam com esse eixo de atendimento. Então o fluxo não está sendo produzido no GT, muito embora tenham dado 

muitas contribuições nesta temática, percebendo que a gerente vai trazer essa discussão para dentro do GT e Comissão 

de Políticas Públicas para discussão. Colocou ainda, que no tocante a escuta que Eduardo Paysan trouxe em sua fala, 

pode socializar sem o menor problema, através de Roberta Sartori que assessora o Comitê, apesar de ser uma leitura 

interpretativa, mas ter esse material principalmente para a Consultoria Interkonexus é bastante interessante, para que 

possam se aproximar um pouco desse outro lado que também fala de criança e adolescente vítima de violência, mas 

que não se trata de uma pesquisa, ele é uma escuta feita com aproximação. Não foi submetida ao Comitê de Ética, não 

está vinculada a nenhuma instituição acadêmica, mas tem um valor imenso.  

Tanany Reis disse ser interessante conhecer esses fluxos para que se tenha uma visão mais ampla que irá 

complementar o fluxo, obviamente terá um momento que irá trabalhar o fluxo do Comitê levado em consideração os 

fluxos existentes. Para isso, vale muito conhecer, se aproximar, inclusive se houver alguma coisa de medida 

socioeducativa na área do meio aberto, é preciso considerar esses sujeitos. Os riscos são inúmeros, claro que existe o 

foco da violência sexual, mas pensando nas diversas violências que articulam com essa, é preciso ter esse 

conhecimento mais apurado. Sabendo que não se terá o conhecimento profundo, mas que pelo menos essa 

aproximação é necessária.  

Eduardo Paysan explicou que a instância de pactuação oficial, é o Comitê, até para poder validar o que é construído, 

preciso ser trazido para este Comitê. O espaço desta coordenação dialogando com a Consultoria Interkonexus, é 

tentando de que forma se consegue pactuar, e tentando fazer uma confluência de processos que estão andando em 

paralelos sem se comunicar, que se traga para esse espaço. De conhecimento dos processos que estão rolando, um é 

sobre gravidez na adolescência, outro de situação de rua que a Gerência da Média Complexidade construiu essa 

proposta e acreditando que outro possível que possa vir a surgir, estaria ligado ao GT de Proteção à Vida de Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte, que está meio parado no momento, mas acredita-se ser outro espaço que deva ter 

discussões específicas sobre fluxos e protocolos de atendimentos. Trouxe tudo isso para discutir com a coordenação e 

com a Consultoria Interkonexus, de como seriam essas oficinas, para que grupos, que temáticas, para verificar como 

conseguiria compatibilizar, até porque fora isso não se tem uma proposta clara a ser retomada no próximo pleno do 

Comitê. Então seria interessante trazer questões que tenham a ver com o trabalho do Comitê e que podem ajudar nesta 

construção. Quando Valéria Nepomuceno fez a construção com a equipe dela, foi a partir dos fluxos que existem da 

ABMB tentando readequar a realidade do Recife.  

Gorete Vasconcelos disse que após ouvir as falas, será muito importante ter acesso a esses fluxos previamente, 

solicitando que fosse socializado o quanto antes para que junto a Benedito Rodrigues, pudessem olhar e verificar se 

está dentro do que a Consultoria pretende trabalhar nas oficinas, até para ajudar nesse planejamento e a coordenação 

executiva olhar e opinar, para que de fato possa integrar. Quando fala da questão da proteção integral, de fluxos 

integrados, de protocolo único, é preciso estar nesta integração com outras políticas, porque termina que tudo tem a 

ver. Em qualquer ponta da rede de proteção, pode se deparar com uma situação de violência sexual, então não dar para 

achar que a violência sexual só irá chegar nos serviços que são específicos, então essa questão sobre tudo de gravidez 

na adolescência, muitas delas são provenientes de abusos, assim como o trabalho infantil, quem está nos Centros Pop, 

mas é preciso conhecer o fluxo, entender qual foi a lógica dele, se essa lógica é a mesma que se pretende trabalhar, 

para não sobrepor ações e para minimizar alguns desgastes, porque pode ser que precise ajustar alguma coisa nesse 

fluxo, precisando fazer uma ponte para não acharem que o Comitê está mudando o rumo das coisas. Esse trabalho de 

mediação que esta coordenação executiva faz, a Consultoria também pode estar junto é muito importante para não a 
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ver sobreposição e nenhum conflito, porque de fato que se quer, é que os fluxos sejam legitimados e que façam sentido 

na sua aplicabilidade e que venham para resolver os gargalos, senão perdem o sentido.  

Eduardo Paysan explicou que a provocação acabou vindo da política de saúde da mulher e que pedirá para que 

compartilhem com a coordenação executiva o fluxo de gravidez na adolescência, e no caso dos fluxos de situação de 

rua Valéria Monteiro e Vanessa Pessoa já encaminharam, e que vai compartilhar com a coordenação executiva para 

que possam ter ciência previamente, mas acreditando que o momento de pautar minimamente como foi a construção, 

será no próprio pleno do Comitê, mas já havendo condições de verificar como está estruturada a proposta. Colocou 

ainda, que quando participou ou tomou conhecimentos dos fluxos citados, sempre reforçou que o espaço de referência 

é o Comitê, por isso que existe uma ampla representatividade e que é preciso levar para esse espaço com o intuito de 

discutir e validar. Por este motivo que está fazendo essa convocação para compartilhar com todo o Comitê esses 

processos que estão sendo construídos. Não deve deixar de valorizar o trabalho que foi construído, inclusive com 

empenho, rapidez, dedicação e de vários órgãos. 

Roberta Sartori perguntou se o convite para participação do pleno no dia 21/05/2021, será encaminhado para os 

membros do GT Popinho e equipe do SEAS.  

Eduardo Paysan confirmou o convite e relembrou que no último pleno do Comitê quando houve a aprovação do seu 

regimento Interno, informou aos participantes que os Programas PPCAAM (Programa de Proteção de Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte) e PPVIDA, não haviam encaminhado suas representações para o Comitê, mas que 

não precisa tê-los na composição para chamá-los para as discussões. Então qualquer discussão que for específica que 

envolva determinada instituição e/ou órgão, o Comitê poderá chamar para fazer parte, mesmo sem ter uma 

representação oficial.  

Roberta Sartori informou que na reunião que participou do GT Popinho, informou o calendário de reuniões do 

primeiro semestre do Comitê, para que pudessem organizar as agendas e participarem mais efetivamente.  

Eduardo Paysan falou que no próximo pleno, a metodologia será a mesma no tocante do controle de tempo, ficando 03 

(três) minutos para perguntas e colocações. E perguntou aos demais membros se trazer a escuta de crianças e 

adolescentes em situação de rua e os fluxos de gravidez na adolescência, ficaria muita coisa para uma tarde. 

Tanany Reis sugeriu colocar 30 (trinta) minutos para cada apresentação, visto que o material será recebido 

previamente, onde quem for apresentar focará nos pontos mais importantes, sobrando um tempo razoável para o 

debate, que será feito após as 03 (três) apresentações.  

Roberta Sartori sugeriu que mantivesse a metodologia do pleno do comitê do de 14/05, onde as perguntas seriam feitas 

em blocos de 05 (cinco), para uma melhor organização de tempo.  

Gorete Vasconcelos explicou em que medida ela e Benedito Rodrigues estariam disponíveis, mas por ser algo 

referente ao Comitê que não interfere no trabalho que será feito pela Consultoria posteriormente, se organizará para 

participar. Disse ainda, que fica um tanto constrangida de ficar usando as horas de Benedito Rodrigues enquanto ainda 

não existe o contrato formalizado, mas que ela como é de Pernambuco, já fazia parte do Comitê independente da 

Consultoria, sempre se organiza e faz o possível de participar independente de contrato. Mas oficialmente para ela e 

Benedito Rodrigues estarem fazendo o trabalho de Consultoria sem terem o contrato ficam um tanto delicado, porque 

já são vários momentos neste ano de 2020 trabalhando essas horas de apresentação, propostas, reuniões paralelas, não 

sabendo se Benedito Rodrigues vai poder, mas ficou de falar com ele. Como já existe o planejamento com o contrato 

com a Childhood Brasil mas não saiu, todas as horas em que ambos estão trabalhando não estão entrando no contrato, 

e este não é retroativo, e que Benedito Rodrigues tem uma agenda muito cheia, mas se ele não puder estar presente na 

reunião do pleno, ela estará. E havendo alguma discussão que precise de uma amarração maior, ficará para o momento 

das oficinas, e que este momento será muito mais para tirar dúvidas e apresentar, mas sem ter nenhuma amarração em 

termos de ser um trabalho da Consultoria Interkonexus relativo ao que será feito nas oficinas.  

Eduardo Paysan colocou em relação a fala de Gorete Vasconcelos que é este o espírito mesmo. Além de ficar gravado 

e transcrito em ata tudo que foi apresentado e discutido no pleno, que será socializado com a Consultoria conforme já 

era feito antes de constituir a parceria com a Consultoria Interkonexus.  
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Gorete Vasconcelos confirmou a sua participação, mas reforçando que irá verificar com Benedito Rodrigues se o 

mesmo participará. Disse ainda, que como vai haver os registros, vai somar com os trabalhos que serão realizados pela 

Consultoria Interkonexus.  

Eduardo Paysan explicou que iniciou falando sobre o contrato a Consultoria Intekonexus e a Childhood Brasil, por ser 

uma preocupação dele, por não saber como se pode pensar na história do retroativo e se estão englobadas nas horas 

que existem no planejamento, para que os consultores não fiquem descobertos, tendo a preocupação de deixar tudo 

bem alinhado e garantir o pagamento devido pelo trabalho da Consultoria. Da parte que cabe ao COMDICA, não pode 

antecipar, porque é a fase 03 (três), então realmente depende que a Childhood Brasil execute as fases 01 (um) e 02 

(dois) para fechar o contrato da fase 3 (três).   

Gorete Vasconcelos informou que encaminhou uma mensagem para o Sr. Itamar da Childhood Brasil, avisando que 

estava em reunião com a coordenação executiva do Comitê e que Eduardo Paysan havia perguntado sobre o contrato, e 

que seria fundamental agendar uma reunião para a próxima semana no intuito de definir as questões contratuais, 

porque o trabalho continua e não pode parar. E em paralelo encaminhou uma mensagem para Benedito Rodrigues, 

para saber se ele poderia entrar nesta reunião, mas o mesmo respondeu estar em outra reunião e que no final da tarde 

conversaria com Gorete Vasconcelos.  

Eduardo Paysan perguntou aos demais membros do Comitê, se as apresentações se iniciariam pelos fluxos de gravidez 

na adolescência ou situação de rua, sendo neste segundo iniciar pela escuta de crianças e adolescentes em situação de 

rua.  

Após concluída a discussão acerca das apresentações do pleno do dia 21/05/2021, Eduardo Paysan perguntou aos 

demais membro se gostariam de discutir a dinâmica do pleno do comitê e do encontro de retomada das ações do ano 

de 2020, se o pleno fluiu, como está a participação do grupo, se o de fazer 02 (duas) reuniões sendo 01 (uma) da 

coordenação executiva e 01 (uma) do pleno. 

Maria de Lourdes de Sousa disse que assistiu ao pleno de retomada do Comitê no dia 30/04, pelo canal do Youtube do 

COMDICA e que mesmo não conseguindo assistir até o final da reunião, achou muito interessante, o trabalho 

apresentado pelos consultores Gorete Vasconcelos e Benedito Rodrigues, trazendo justamente o que o Comitê se 

propôs, claro que houveram algumas intervenções trazidas pelo Conselho Tutelar, Vigilância em Saúde e outros 

participantes. Considerou um momento de retomada bastante interessante, visto que se apresentou um trabalho já 

executado no ano de 2020. No tocante ao processo de 02 (duas) reuniões por mês, sendo uma da coordenação 

executiva e outra do pleno foi um grande acerto. Sabendo que estamos todos com muitas reuniões, acompanhando 

várias comissões. O fato a coordenação executiva se reunir antes do pleno, é importante para ter uma preparação, 

observando quais as demandas, o que se torna um momento importante à medida que se vai ajustando, e fazendo os 

ajustes necessários. Colocou ainda em relação ao quantitativo de representações dentro do Comitê, que não é o fato de 

apenas cessar a participação, mas convocar como ouvintes e colaboradores e posteriormente fazer uma avaliação, 

porque não basta só o nome. Quando se propõe a compor esse comitê, a pessoa precisar estar presente, claro que em 

alguns momentos não será possível, mas quem sabe no decorrer do segundo semestre não se faça uma avaliação para 

inclusão de outros atores, sabendo que implica em uma publicação no Diário Oficial do Município. Sabe que os órgãos 

e instituições que compõe o Comitê são importantes e essenciais, mas precisa verificar se todos estão participando.  

Eduardo Paysan achou interessante a fala de Maria de Lourdes de Sousa e recordou que, uma pessoa se colocou para 

compor esta coordenação executiva, mas que não tem aparecido para as reuniões e nem justificou a ausência, o que 

tem preocupado. Continuou ainda explicando que uma coisa é passar por uma situação específica que impeça a 

participação e outra é simplesmente receber todas as deliberações, convite de reuniões não participar e nem justificar. 

São situações delicadas que precisam ser conversadas nesta coordenação para deliberar de como será feito o 

encaminhamento.  

Gorete Vasconcelos concordou com a fala de Maria de Lourdes, sabendo que existem órgãos que são fundamentais, 

mas que não só é quantidade de participantes mas a qualidade, compromisso, efetividade, porque senão vão colocar o 

nome para publicação no Diário Oficial do Município, mas acaba não se implicando na forma que deveria. Realmente 

é importante que os que estão como representação neste Comitê, tenha assiduidade, participação e a pró- atividade que 
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o trabalho requer. E neste sentido, uma das preocupações dela e de Bendito Rodrigues é da estratégia que a 

coordenação executiva precisa ter em alguns assuntos que requer decisões macro políticas, que transcendem os 

consultores. Então de que forma vai estar trabalhando e fazendo as oficinas, mas no paralelo articulando essas questões 

macro, porque o fluxo pode ser o melhor do mundo mas se não tive anuência de quem está na gestão, de quem tem 

poder de decisão vai ser mais um fluxo. Sabe que o diagnóstico traz muitas questões relativas a infraestrutura das 

políticas públicas do município e estado. Essas coisas não são simples de resolver, digamos que são situações crônicas 

que tem na política e na estrutura da política pública não só no âmbito do município, mas no âmbito do estado e do 

país, o que termina levantando uma expectativa muito grande sabendo que algumas questões não serão resolvidas em 

curto prazo, mas talvez em médio e longo prazo. É preciso ter essa compreensão e separar do que é compromisso na 

construção do fluxo e do protocolo e do que vai conseguir no âmbito micro e intermediário, mas que talvez não tenha 

resposta do nível macro com uma rapidez, mas é preciso enquanto coordenação executiva estar bem articulada para 

chegar “nos poderosos”, ter uma reunião em que eles possam participar e conhecer os fluxos, porque é como acontece 

em Vitória da Conquista – BA. Existia um problema muito delicado em relação ao Ministério Público, então o Prefeito 

de Vitória da Conquista – BA articulou o Ministério Público Estadual, fizeram uma reunião e conseguiram que o que 

se articulassem com o Ministério Público de Vitória da Conquista e conseguiram resolver. Então é preciso ter uma 

agenda paralela da coordenação executiva estar priorizando as conversas com os secretários das pastas, referentes às 

questões específicas, precisando encontrar uma forma se seria uma reunião com os secretários para apresentação  de 

tudo e das dificuldades e algum membro da coordenação executiva fosse fazendo a interlocução, porque senão haverá 

momentos que irá ficar sem respostas, podendo influenciar na conclusão do  fluxo, porque esse gargalo não será 

resolvido, e  mesmo que não seja resolvido que se tenha clareza do motivo da não resolução. Isso é um trabalho grande 

que demanda muita habilidade, sendo preciso em uma reunião da coordenação executiva sentar e elencar quais são as 

questões que são estruturais da política pública, quais as questões que são mais técnicas e que podem ser deslanchadas 

por não precisar de tanta infraestrutura, para poder ter clareza do que vai se deparar na consolidação de cada fluxo. 

Sem isso, se cria uma expectativa muito alta e pode achar que não atingiu o objetivo.  

Augusto Souza também concordou com a fala de Maria de Lourdes, e que inclusive esses pontos já foram 

mencionados em outras conversas e em outros momentos. Isso passa muito da clareza do objetivo, uma expectativa 

muito concreta do que está ao alcance e o que não está no alcance, o que vai ser entregue enquanto Comitê e o que não 

tem capacidade de entregar enquanto Comitê, e está tudo bem. Disse ainda que gostaria de poder solicitar um novo 

edital de seleção para a Assistência Social -  SUAS de Recife, seria fantástico, ter mais profissionais concursados nos 

CRAS Centro de Referência da Assistência Social, CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social, isso certamente seria o trabalho que se gostaria de fazer neste Comitê, mas não é o objetivo do Comitê e nem a 

capacidade. É preciso ter clareza do que pretende mudar e o resultado que se pretende alcançar, e o resultado que se 

pretende alcançar passa muito mais por pactuações, por fluxos, por treinamentos, por um legado até de uma mudança 

de trabalho e de cultura organizacional de diferentes instâncias, que já é difícil o suficiente do que algumas outras 

coisas que também são estruturais, mas que estão fora do alcance. Junto com todas as limitações que foram apontadas, 

ainda existe o fato de que as pessoas são passageiras, neste Comitê, na gestão e nessas organizações, então como se 

garante que o trabalho fique. Gorete Vasconcelos deu uma sugestão em uma conversa passada, quando se falava de 

cursos auto- instrucionais, que as escutas possam ficar no site do COMDICA, a preocupação com esse legado de que 

seja qual for o produto final que se consiga entregar nos próximos anos, seja algo que permaneça apesar do trânsito das 

pessoas, nas posições que hoje ocupam, então ainda não estão em um nível de maturidade para convocar os secretários 

do Recife, mas certamente é algo que precise ser provocado em algum momento, um convite mesmo aproveitando que 

Eduardo Paysan está na Prefeitura e no COMDICA, onde convide Ana Rita Suassuna – Secretária de 

Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas, Fred Amâncio – Secretário de 

Educação, Luciana Albuquerque – Secretária de Saúde, convida a alta gestão da Prefeitura do Recife apresenta os 

problemas, mas chegando com uma proposta de solução dentro das capacidades que o Comitê têm. Uma proposta bem 

clara, com algo que seja exequível, para que eles possam também colocar as dificuldades deles e puder encontrar um 

meio termo, dentro do que cabe ao Executivo, que também não é tudo. Eles são parte da engrenagem, existindo ainda 
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o Judiciário, a Polícia que tem uma outra hierarquia, uma outra estrutura. Mas concorda 100% (cem por cento) que é 

preciso ter uma intencionalidade no planejamento, do advocacy, da conversa com os tomadores de decisões em todos 

os poderes e em todos os níveis. Se não tiver essa intencionalidade, vai passar despercebido e quando quiser envolve-

los será tardio.   

Eduardo Paysan disse ser muito importante a retomada dessa discussão, pois o ponto de partida deste Comitê e 

construindo a coordenação executiva, serviu para uma organização, a fim de evitar a forma “espontaneista” que vinha 

sendo adotada no segundo semestre do ano de 2020, inclusive com a preocupação que os membros não estarão para 

sempre compondo o Comitê e tentando deixar um mínimo de um legado para solidificar esse espaço do Comitê. 

Alguns passos significativos forma dados, no próprio diagnóstico, o Regimento Interno devidamente aprovado. Foi um 

esforço muito bom com essa retomada com Benedito Rodrigues e Gorete Vasconcelos com o diagnóstico e a trabalhar 

a própria Lei 13.431, porque ainda tem muita gente que desconhece, infelizmente não teve condições de aprofundar 

nas apresentações, mas tiveram muitos elementos fundamentais. Já se tem o planejamento das ações que poderão 

realizar esse ano, bem como as que serão realizadas no próximo ano, que chegará à questão do curso autoinstrucional 

que está previsto. Trouxe como grande expectativa, que as pessoas da rede de proteção possam ter um material onde 

possa recorrer, para conhecer esses direitos, sobre as violações e o que fazer. Esse trabalho é um legado 

importantíssimo, da construção desses fluxos, dos protocolos, e outra parte é do fortalecimento institucional de forma 

articulada, sendo um desafio histórico de quebrar fragmentação, constituir de verdade articulação no sistema da 

garantida de direitos, pois este não existe sem articulação. Foi feita essa pactuação para trazer o pessoal do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco, Polícia Militar, conversa com a Defensoria Pública de Pernambuco, onde ocorreram algumas 

resistências iniciais, até porque a demanda estava bem maior do que atualmente, mas que aos poucos as pessoas 

conseguem se organizar melhor e vendo o que se espera deste Comitê. Houve também as mudanças no COMDICA de 

representação, então vai ser preciso nivelar sempre quem estiver chegando para compor o Comitê. A expectativa é de, 

o quanto antes fechar essas representações e a coordenação executiva reforçar o pedido feito por Roberta Sartori, 

solicitando que os órgãos e instituições oficializem ao COMDICA a substituição ou continuidade dos representantes 

na composição do Comitê. Trouxe ainda, perceber os movimentos paralelos não apenas dos fluxos, mas em outros 

entendimentos nas conversas com outras instituições. Disse ainda que em conversa com um conselheiro tutelar, foi 

dito que marcou uma reunião com DPCA e com a Polícia Militar parra discutir determinado assunto, mas esse espaço 

deveria estar sendo construído ligado ao Comitê. É preciso que se perceba, que a instância do Comitê e a representação 

dos conselheiros tutelares, é justamente para que se tire uma agenda comum e junto enquanto Comitê discutir essas 

questões. O DPCA hoje com a Dra Inalva, uma pessoa sensível e capacitada, que dar esperança de poder afinar várias 

questões, não que os anteriores não fossem, mas existe um diferencial pelo que se conhece, sendo um momento 

oportuno de retomar uma vez, que um dos maiores gargalos que se têm, não apenas a história do depoimento especial 

policial, isso é concatenado com a Vara de Crimes de Crianças e Adolescentes para que se faça antecipação de provas, 

para que não haja revitimização, como também apontado pelos conselheiros tutelares, que é a falta de um plantão 

específico para crianças e adolescentes vítimas de violência, porque só existe para adolescente que pratica ato 

infracional. Por isso trouxe de encaminhar oficialmente o diagnóstico para o CEDCA, e também construir um diálogo 

neste sentido, porque essas instâncias estão com representação no Comitê Estadual. Em conversa com Adriana Duarte, 

a ideia do Comitê Estadual, era resgatar os fluxos construídos de forma coletiva e participativa, mas com base nos 

grandes eventos, não no dia-a-dia, mas não soube falar como está essa adaptação, esse processo de trabalho, mas que 

seria interessante marcar esse diálogo, se com o Comitê Estadual ou com a coordenação, se houver. Podendo ser 

talvez, na próxima reunião desta coordenação executiva, convidar para participarem e tentar caminhar de forma mais 

articulada, até porque se fosse encaminhado poderiam fazer a leitura do diagnóstico elaborado pela Consultoria e 

perceber que existem questões que são comuns e que precisa resolver em conjunto. É um processo de conquista 

demonstrar a importância desse espaço e legitimando o espaço dialogando com o Presidente do Tribunal de Justiça, 

houve momento com o Coordenador da Infância e Juventude, mas naquele momento estava muito recente, havia 

acabado de assumir, estava se inteirando e talvez não tivesse tanta clareza. O Ministério Público ficou na conversa de 

que só irão participar do Comitê Estadual, mas não conseguiu chegar até o Procurador Geral de Justiça do Estado. 
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Disse ainda acreditar que o Comitê está encontrando o caminho, começando a acertar melhor as coisas, pela sua 

percepção. E pelo que está planejado no processo de trabalho, irá se colher bons resultados, mas não perder a 

oportunidade de conversar o máximo imediato a médio e longo prazo do que se espera. Já se falou várias vezes, se tem 

o CICA – Centro de Integração da Criança e do Adolescente, mas nem todos os serviços funcionam dentro do CICA. 

Como vai construir com a Secretaria de Segurança Pública uma integração com o IMPLAC – Instituto de Medicina 

Legal Antonio Persivo Cunha, DPCA – Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, com todos os órgãos 

que atendem e que não estão dentro do CICA? Depois de construído o fluxo, que irá abrir mão e como? Tem questões 

que delicadas a serem trabalhadas. Os gargalos já foram identificados, agora pactuar o fluxo e fazer esse fluxo 

acontecer, são coisas diferentes.  

O Ministério Público particularmente a 32ª e 33ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital estão 

acompanhando cuidadosamente o trabalho que vem sendo realizado pelo Comitê, embora não estejam participando 

diretamente.  

Gorete Vasconcelos colocou que as questões citadas, bem como as colocadas por Eduardo Paysan é algo que precisa 

ser pensado, porque o Comitê da cidade do Recife é anterior ao Comitê Estadual então, o Comitê de Recife está na 

frente, pois já se tem diagnóstico e um trabalho que já vem delineando quais são os objetivos, com o Regimento 

Interno aprovado e com todo um planejamento para o ano de 2021, e que até o final deste ano o protocolo estará 

pronto. Disse acreditar que o Comitê Estadual está em uma fase mais embrionária, talvez se estruturando, discutindo o 

Regimento Interno, e disse que se estiver equivocada podem corrigi-la, mas acredita que as diretrizes do Comitê 

Estadual serão para todos os municípios do estado de Pernambuco, perguntando se estava certa. Eles vão traçar 

diretrizes para que os municípios consolidem esse fluxo para que implementem a Lei 13.431. Se for neste caminho, 

talvez algumas diretrizes que o Comitê Estadual venha a traçar podem ser que o Comitê Municipal já esteja em outro 

momento e já com o protocolo pronto. Por isso que é preciso marcar o mais rápido esse diálogo entre o Comitê 

Municipal e o Comitê Estadual, para que nivele mesmo e o Comitê Estadual mostre como vão caminhar e vejam se o 

Comitê Municipal também está caminhando na mesma diretriz e o que vai haver de diferente, para mais na frente não 

implicar em uma dificuldade para o Comitê Municipal. A outra questão não ficando clara, quando foi dito que a Rede 

de Enfrentamento vai ficar apenas no Comitê Estadual, eles poderiam se organizar ter a representação no Comitê da 

cidade do Recife, assim como os outros órgãos, e como foi bem colocado por Eduardo Paysan existem questões que 

são do Executivo, mas existem outras que estão na questão mais macro da política estadual que reverbera diretamente 

no modo operante do Comitê do município do Recife. Reforçou que esse alinhamento entre os dois Comitês é 

importante, e é fundamental deixar claro para as pessoas, por que estão no Comitê Estadual não precisam sair do 

Comitê Municipal e sim tentar manter quem já está, porque assim se ganha em qualidade, debate e sobre tudo um 

ganho nas discussões e nas definições que estão para além da gestão municipal. Então Ministério Público, Rede de 

Enfrentamento, Secretaria de Segurança Pública devem continuar na representação dos dois Comitês, porque existem 

alguns gargalos que são um pouco mais complexos do que os gargalos que são relativos à gestão municipal, e se não 

tiver os órgãos dentro do Comitê Municipal, fica difícil o entendimento deles e difícil superar.  

No tocante a terem falado na Profª Valéria Nepomuceno, disse que como a Escola de Conselho tem representação no 

Comitê Municipal, sugeriu trazer o GECRIA para composição no Comitê.  

Eduardo Paysan informou que no ano de 2020 o COMDICA convidou o GECRIA para compor o Comitê, mas foi 

informado que já estavam com o planejamento completo e não teriam como participar.  

Gorete Vasconcelos perguntou se no ano de 2021 o COMDICA voltou a convidar novamente, tendo como resposta 

que não. Continuou falando que se estão no Comitê Estadual com alguma forma de articulação, ressaltando que a Profª 

Valéria Nepomuceno é uma pessoa muito interessante, que possui uma contribuição técnica muito boa, e se estiverem 

à possibilidade de estar no Comitê Municipal também para somar nas discussões, sendo importante ter representações 

que transitem em ambos dos Comitês para que se fortaleça.  

Eduardo Paysan disse que se chamar uma reunião com o Comitê Estadual, Profª Valéria Nepomuceno deve participar 

e talvez se chegue a um entendimento melhor sobre isso.  
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Maria de Lourdes de Sousa disse que se Eduardo Paysan quiser, poderá fazer a articulação com a Profª Valéria 

Nepomuceno e consultar a possibilidade de sua participação para uma reunião. No ano passado a Profª Valéria 

Nepomuceno estava em um processo de Mestrado e que estava fazendo um trabalho, mas que pode retonar esse 

convite. A participação da mesma daria um peso muito grande ao Comitê Municipal, até porque ela é muito envolvida 

na área de violência contra crianças e adolescentes.  

Eduardo Paysan informou que Adriana Duarte iria ficar acompanhando apenas o Comitê Estadual, mas que ele 

solicitou que continuasse também no Comitê Municipal. 

Gorete Vasconcelos falou que mesmo que não seja Adriana Duarte, ainda tem Rosana ou até outra pessoa, porque a 

coordenação da rede de enfrentamento é tripartisse, que eles se dividissem, mas estarem juntos por conta da 

importância da rede de enfrentamento, por ser um espaço de discussão para a questão da violência sexual no Estado. 

Eduardo Paysan informou que o FEPETIPE – Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em 

Pernambuco, ainda estão deliberando quem serão as representações, apesar de tanto ele como Hemi Vilas Bôas 

estarem compondo o Comitê e fazem parte do FEPETIPE, mas é preciso uma representação enquanto Fórum. 

Tanany Reis falou da importância de fazer parte do Comitê, pelo aprendizado adquirido e elogiou o trabalho da equipe 

técnica do COMDICA, na pessoa de Roberta Sartori quem faz a assessoria falando que tem sido fundamental para o 

Comitê. 

Roberta Sartori retribuiu o agradecimento, pela paciência e que muitas vezes as informações podem não chegar rápida 

e nem a contento, mas que a equipe corre para fazer.  

Augusto Souza concordou com a fala de Tanany Reis, e agradeceu também a equipe técnica do COMDICA e 

parabenizou pelo trabalho que é feito e que o quanto está sendo bom aprender com todos. Trouxe o comentário em 

relação a história do Comitê Estadual, se o que forem fazer é tentar traçar uma série de princípios, sugestões a partir da 

Lei 13.431, tentar colocar um prazo para que os municípios desenvolvam seus próprios Comitês e algumas regras 

básica, isso ele iriam conseguir fazer realmente rápido. Agora se o trabalho que eles se propuserem a fazer é entrar 

mais afundo na Lei 13.431, entrar na questão dos fluxos, não consegue imaginar em quanto tempo levariam, para 

resolver questões estruturais muito complexas no interior do estado. Se em Recife com todos participando, já se sabe 

os desafios, no estado não consegue mensurar a quantidade de coisas que precisam ser acertadas entre polícias, a falta 

de uma delegacia especializada, os Tribunais de Justiça funcionando de outra forma, se tornando um grande desafio.  

Eduardo Paysan lembrou que uma das questões é que a partir da Lei 13.431 colocava que era preciso se ter um plano 

de ação que partisse deste Comitê como se fosse um plano. Pelo estudo e conhecimento na temática, colocou que não 

será preciso ter um plano de ação específico ou um plano específico do Comitê, mas precisa sim, pensar todos esses 

fluxos dialogando com os Planos Municipais que já existem: Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes, Plano Municipal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes, 

Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Plano Decenal da Primeira Infância e Plano 

Decenal Socioeducativo, e o COMDICA tem o desejo de construir o Plano de Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes agregando a proteção integral e integrando todas as dimensões de violações de direitos.  O próprio 

CEDCA terá um desafio parecido de olhar para essas dimensões e o que tem estruturado nos seus Planos e no 

planejamento, para aprimorar a Rede de atendimento às crianças e adolescentes que é um desafio enorme como foi 

falado por Augusto Sousa. Se o município que já existe a especializada que é bastante desafiador, o próprio DPCA que 

às vezes quem teve o treinamento já saiu e existem pessoas que apresentam uma postura inadequada de desencorajar 

até uma denúncia, imagina quem chega a uma delegacia comum, existindo reclamações de encaminhamentos para a 

Delegacia da Mulher.  

Gorete Vasconcelos colocou que o que Augusto Sousa trouxe e Eduardo Paysan reforçou, justificou mais uma vez a 

necessidade de entender qual o objetivo deste Comitê Estadual. Se for apenas traçar diretrizes para que os municípios 

implantem a Lei 13431 com linhas gerais, é uma questão. Agora se forem adentrar em detalhamentos é para 

posteridade. Disse que ontem dia 13/05/2021 assistiu a Live da Profª Valéria Nepomuceno, porque estava querendo 

entender as questões dos Planos Municipais, porque trabalha na cidade do interior e está passando por período no 

CREAS de uma cidade vizinha que chega a ser enlouquecedor. As pessoas não conhecem a Lei 13.431, os 
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profissionais dos CREAS não tem metodologia de atendimento (Agreste), o que não é apenas em uma cidade, mas na 

maioria delas. Disse que topou o desafio de ficar por 03 (três) meses, para dar uma assessoria e entender como é o 

funcionamento do CREAS nessa realidade, que é completamente diferente da realidade de Recife. Colocou que está há 

05 (cinco) anos em Frei Miguelinho e 01 (uma) vez na semana atende na Saúde como terapeuta de crianças o que é 

outra realidade, porque as pessoas não fazem as coisas acontecerem conforme as diretrizes da política, o diálogo, o 

trabalho em rede, a questão do que o psicólogo, assistente social e educador fazem no CREAS, ficando tudo 

misturado. O Advogado que atende nos CREAS é o mesmo que trabalha na Prefeitura e que é acionado caso seja uma 

situação grave. De fato delegacia especializada não existe às vezes a criança é vítima de violência e ela sofre violência 

quando chega à delegacia, a revitimização é muito clara. Fez atendimento no CREAS de uma adolescente de 17 

(dezessete) anos que foi morar com um rapaz com 19 (dezenove) anos que a espancou. Estava com o rosto cheio de 

arranhões, a bochecha mordida e o olho todo roxo. Quando ela foi espancada na primeira vez, tinha 14 (quatorze) anos 

e 6 (seis) meses a mãe denunciou e o padrasto que criou a adolescente como pai, teve um atrito com o adolescente na 

defesa da menina, o adolescente foi para delegacia e denunciou o padrasto da jovem, o padrasto quase que era preso , 

pagou um número cestas básicas e o Conselho Tutelar , CREAS, Delegacia todos juntos e nada foi feito em relação ao 

espancamento da jovem. Ao retomar o acompanhamento no caso, que fez a escuta da adolescente, da mãe e depois 

chamou o rapaz, pegou a pasta do acompanhamento que existia o relato anterior que confirmou o que a adolescente e 

sua mão falavam, que nada foi feito em relação ao espancamento sofrido, nem mesmo o exame de corpo de delito foi 

feito. Com a retomada do caso, disse que está fazendo o fluxo, verificando a situação, a adolescente não quer mais 

morar com o rapaz, porque ele a ameaça constantemente, inclusive já foi acionado o pessoal que trabalha na 

Coordenadoria da Mulher, para que aja o distanciamento. Não existe nada de trabalho no interior, precisando verificar 

qual será o trabalho do CEDCA, porque se for olhar para o Plano Estadual. Coordenou o processo de elaboração do 

último Plano de Recife, porque a Childhood Brasil quem financiou e uma das questões do Plano anterior que se fez 

uma avaliação era que 95 % (noventa e cinco por cento) do Plano não haviam saído do papel, sendo esse Plano de 

2007 e o que parece que 14 (quatorze) anos depois continua na mesma.  

Eduardo Paysan disse que na data de 13/05/2021, aconteceu a Live da Campanha de 18 de Maio, pela Rede de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e que o tema é: Cadê o Teu Plano? Então cada 

Conselho Municipal foi escutado, e alguns nem conhecem ou sabem que existem o Plano Estadual.  

Gorete Vasconcelos colocou que o grande debate mo ano de 2007 era sobre a ampliação do DPCA, e após 14 

(quatorze) anos o DPCA diminuiu ainda mais. São situações que precisam ser entendidas, bem como na linha que 

Augusto Sousa falou que o Estado não vai ter pernas de adentrar nos mecanismos e estruturações, ficando para os 

municípios.  

Eduardo Paysan colocou que o Estado, pelo menos enquanto Tribunal de Justiça de Pernambuco conseguiu implantar a 

escuta protegida itinerante, então alguns municípios tem o depoimento especial, depoimento acolhedor e outras 

atendem esse ônibus itinerante, pelo menos consegue reduzir um pouco dos problemas. Quando conversou com um 

conselheiro tutelar, o mesmo falou que existem mais de 05 (cinco) Delegacias de Homicídios de plantão e por que não 

pode ter o plantão de crianças e adolescentes vítimas, o que deixa muito longe da prioridade absoluta. Lembrou que no 

início foi conversado sobre a possibilidade de pautar institucionalmente, quando se formou essa coordenação executiva 

com a representação do UNICEF, OAB que são instituições que ajudam e teriam um peso para pautar junto aos 

poderes.  

Augusto Sousa pensou sobre o Comitê Estadual era sobre o Pacto pela Vida, e contou que participou de uma reunião 

do Pacto pela Vida com a presença do Governador do Estado de Pernambuco, mas que não participam outros atores 

que não sejam do Estado. Disse ter um bom contado com o pessoal da Secretaria de Prevenção a Violência. 

Demonstrou seu desejo do Pacto pela Vida ter um Comitê que se preocupasse mais com crianças e adolescentes, 

principalmente falando de temas relacionados às violências. Dependendo de como seja o desenrolar da conversa com o 

CEDCA, de quem são os parceiros, as pessoas que se envolvam mais, as pessoas do governo que estiverem mais 

envolvidas, talvez essa relação seja possível. Disse ainda que gostaria que o Pacto pela Vida olhasse para as crianças e 

adolescentes de uma forma mais incisiva, e talvez esse seja um ponto de entrada, entendendo que o desejo deles seja 
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reduzir homicídios, inclusive de adolescentes e crimes contra o patrimônio, mas não tem como dissociar uma coisa da 

outra. Está-se falando de violências e essas afetam crianças e adolescentes, será que não existe um espaço, uma lacuna, 

uma forma de juntar isso de alguma maneira.  

Eduardo Paysan achou perfeita a colocação de Augusto Sousa e pontuou que esteve participando de algumas reuniões 

plenárias do CEDCA, onde foi pautada a questão dos homicídios de crianças e adolescentes solicitando os dados 

atualizados do Pacto pela Vida, que foram Defesa Social), mas que na retomada das reuniões do ano vigente, não 

conseguiu participar, mas que tem o desafio da construção do Comitê de Prevenção aos Homicídios contra Crianças e 

Adolescentes. Está caminhando no tocante a prevenção com o Projeto do ETAPAS no Bairro do Ibura, mas é uma 

instância importante que não se deve esquecer e que dentro do GT de Proteção à Vida, precisa olhar para essas 

questões. Foi falado em violência institucional e que dentro dos desafios dentro desta violência, é a própria violência 

policial. Diante da fala de Tanany Reis sobre medida socioeducativa em meio aberto, disse acreditar que diante da 

apreensão dos adolescentes, chegam muitas vezes com marcas de violências ou torturas e inclusive em conversa com 

um conselheiro tutelar, o mesmo disse que existe um descumprimento e que conversou com a Defensoria Pública, mas 

que esta não existe um plantão. Na verdade se consegue dar alguns passos, mas sempre como o próprio Estado vai ter 

e Recife sendo uma capital mesmo com uma rede de serviços grande, os desafios também são enormes, de articular 

essas políticas públicas todas é um grande desafio.  

Tanany Reis disse lembrar o tempo que trabalhava no infracional, e quando Augusto Sousa trouxe o Pacto pela Vida, 

os policiais na época recebiam uma bonificação/gratificação pelo número de apreensões que eram feitas, mas não sabe 

se ainda continua assim. Sabe que obviamente existe o envolvimento da juventude pobre com a questão do tráfico 

especialmente, mas era de um nível que a fazia imaginar. Quando escutava os relatos dos adolescentes era muito 

frequente. Relatou um caso de uma adolescente que passou por uma audiência no horário da manhã, foi liberado, teve 

sua medida extinta e a tarde ele esta novamente na Vara, levado por um policial que olhou para o rosto do adolescente 

e disse: esse menino é da FUNASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo). São tantas coisas que precisam ser 

olhadas e consideradas, porque de fato essas violências são muito intensas, então é preciso pensar nesta proteção de 

forma ampliada. Disse ter ficado inquiete em relação ao Pacto pela Vida, mas sabendo que teve um papel importante 

na redução dos assassinatos de adolescentes e jovens. Pernambuco já foi um dos estados em que o nível de assassinato 

era altíssimo, mas em contra partida quem não está morto, está preso seja no sistema socioeducativo, seja no sistema 

criminal. Então é preciso pensar nas repercussões dessas violências, nas estações diversas dessas violências, da qual a 

pobreza é a maior de todas. Reforçou ser uma questão que a preocupa e inquieta, principalmente por ser um tipo de 

público ou de questão que mobilizam as pessoas, quando se faz um retrospecto das mortes que estão acontecendo no 

sistema socioeducativo, quando se vê as manifestações das pessoas é de lamentação por não ter havido mais mortes, e 

não de tomar para si a necessidade de proteção daqueles adolescentes e jovens que estavam ali sobe a proteção do 

Estado. A distinção dever ser pensada de forma integral abrangendo a todos os sujeitos. Pode ser que não estejam 

morrendo como antes, explicou que pensou no Pacto pela Vida, porque estavam falando de polícia e disse nunca ter 

visto tanto policial juntos, quanto nas reuniões do Pacto pela Vida. Estavam todos os chefes, Comandantes das Polícias 

Civil e Militar, das regionais, de todo o interior do estado, sendo um Fórum onde estão muito presentes. Trouxe para 

pensar uma alternativa para se ter um diálogo com esse Pacto de algum forma, em algum momento estratégico.  

Eduardo Paysan colocou que foi bem proveitosa as falas e que após terem concluído o planejamento da próxima 

reunião plenária do Comitê e que o objetivo é este mesmo, acumular as reflexões a partir dos diferentes lugares 

institucionais e ir tentando construir alternativas conjuntamente. Existe um amadurecimento para identificar em qual 

momento deveria ter agendamento de reuniões com cada órgão. Disse ainda que particularmente defende que na 

próxima reunião desta coordenação, tivesse o encontro com o Comitê Estadual nem que seja por 30 (trinta) minutos, e 

a partir disso pudesse propor uma reunião específica para tratar dos gargalos que se tem com o DPCA. Continuou 

falando que o que está mais direto e talvez não seja tão difícil, tentar está juntos enquanto tarefa de Comitê para sentar 

com eles, mesmo sabendo que o Ministério Público já tem tentado por alguns anos com Dr Salomão de tentar superar 

essa escuta no DPCA. 
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Tanany Reis falou que Dr. Salomão não está mais na Vara de Crimes e que também enquanto CRIAR, não teve 

contato direto com o Promotor da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, mas que pelo ouviu falar o 

Promotor é bem acessível e tem a perspectiva de dar continuidade. Disse ainda, que Dr. Salomão foi para a Educação e 

que o substituto não sabe de onde veio, mas que seria interessante encaminhar o Relatório do Diagnóstico. O 

Ministério Público é grande, o Promotor novo está atendendo nas Varas de Crimes, mas não sabe em que medida está 

se apropriando, devendo ir para o Ministério Público e para o CAOPI. 

Eduardo Paysan levantou que já existem as representações dentro do Comitê, então não seria o caso do Tribunal de 

Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Sistema de Segurança e Justiça, encaminhar esse Relatório do 

Diagnóstico em algum momento, mas não agora. 

Tanany Reis disse ser necessário encaminhar o Relatório do Diagnóstico, até por que esses órgãos estão envolvidos 

direta ou indiretamente, e por terem participado da coleta dos dados, mas que todas as instituições recebam esse 

Relatório do diagnóstico formalmente, apesar ter a apresentação que está disponível no canal do COMDICA no 

youtube. Fez um destaque na fala de Gorete Vasconcelos da necessidade da disponibilidade orçamentária, porque não 

tem como garantir determinadas ações, sem recurso financeiro, e em algum momento tudo precisará ser publicizado 

para que a rede de proteção, os movimentos se apropriem disso para que possam também cobrar do Estado. O cuidado 

com a criança e o adolescente é uma ação a família e a sociedade, mas não pode desconsiderar que Estado tem um 

peso muito maior nisso, e no contexto bastante precário das políticas a disputa pelo fundo público está colocada. Então 

em que medida de fato vai garantir ou perseguir essa prioridade absoluta se não tiver a garantia de investimento. Do 

ponto de vista técnico não resta dúvida que será o melhor, pois o diagnóstico trouxe elementos que permite construir o 

melhor fluxo do ponto de vista da técnica, dos instrumentos que é importante, mas não necessário. Não é apenas isso 

que dará conta para que as coisas funcionem. Quando se tem uma rede política de fato constituída, se tem um 

arcabouço que permite ter a prevenção necessária para que essa situação de violência não aconteça, e nesse momento 

de pandemia, pelo menos no CRIAR não deixaram de receber processos, ou seja, as coisas estão acontecendo, sabendo 

que o número é bem maior do que os processos recebidos, porque as subnotificações são grandes e precisa ficar muito 

atento a essas questões e movimentar com as outras frentes. O técnico, o instrumental é importante, mas sozinhos não 

darão conta.  

Gorete Vasconcelos disse achar muito interessante a fala de Tanany Reis, em relação de discutir com cada serviço o 

diagnóstico, a Lei 13.431 e o que foi feito pela Consultoria para apresentação no Comitê, que seja socializado 

internamente dentro de cada serviço, sendo importante que as pessoas recebam esse documento, mas que seja 

contextualizado pelas pessoas que estão dentro do Comitê, porque senão a entrega do Relatório do Diagnóstico vai ser 

mais um que as pessoas vão ler e não irão entender, ou vão deixar de lado. Funciona de uma forma a ir legitimando a 

entrada da Lei 13.431, a ir preparando as equipes para participação das oficinas de fluxos. Disse ser interessante levar 

para o pleno do comitê, como exemplo de um serviço que já iniciou um debate interno, pois é isso que vai legitimando 

o processo, criando massa crítica, para se ter um oficina de discussão de fluxo e gargalos com qualidade, porque se as 

pessoas chegam para a oficina sem ter o conhecimento do processo, do diagnóstico e da Lei, a oficina vai ser 

empobrecida.  

Eduardo Paysan disse que no tocante a violência estrutural que chamou sua atenção no diagnóstico, foi o fato das 

pessoas dentro da comunidade resolver os casos de abuso sexual, por uma descrença nas instituições, fazer justiças 

com as próprias mãos, sendo um ponto grave que precisa ser enfrentado e que essas instituições se mostrem para que 

se consiga ir construindo um ambiente que supere essa barbárie.  

 

DELIBERAÇÕES: 

1. Planejamento do mês de junho:  

1.1. Fazer o convite para o Pleno do Comitê do dia 21/05/2021; 

2. Pauta do Pleno do Comitê do dia 21/05/2021 (apresentações): 

2.1. Escuta de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua; 

2.2. Fluxo de Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua; 
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2.3. Fluxo de Gravidez na Adolescência; 

3. Informes.  

 

 

Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião às 16h05min.  

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

Relatoria e Técnica responsável: Roberta Sartori 

21/06/2021 

 


