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6ª 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: 11/09/2020 – 11h09m  

 

A 6ª 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.  Apresentação do Comitê para CAOPIJ. 

 

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

Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos), Kátia Pintor (CENDHEC) Dr. Salomão Abdo 

(Promotor de Justiça a 43ªJustiça Criminal da Capital) e Dr. Guilherme Lapenda (Promotor de 

Justiça da Criança e Juventude – Coordenador do CAOPIJ); Técnicos: Roberta Sartori, 

(Sociopedagógico).  

 

           Apresentações 

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

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

na modalidade online pela plataforma Google Meet com abertura de sala virtual por Angélica 

Araújo (assessora de comunicação/COMDICA), tendo início às 11h09min.  

 

Eduardo Paysan faz a abertura da reunião se apresentando, informando que faz parte da 

Coordenação Executiva do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social 

de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência, do Conselho Municipal de 

Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, que foi 

estabelecido por força da Lei nº 13.431/2017 e Decreto 9.603/2018. Externa a sua satisfação em 

estarem junto ao Ministério Público estreitando os laços, no espírito de efetivar essa Lei e 

prestar o atendimento as crianças e adolescentes evitando a sua revitimização. Solicita aos 

demais participantes que façam as suas apresentações.  

Kátia Pintor representando do CENDHEC, compondo a Coordenação do Comitê, externando a 

sua satisfação da participação nesta reunião.  

Roberta Sartori compõe a equipe técnica sociopedagógica do COMDICA e está como técnica 

responsável ara acompanhar o Comitê. 

Dr. Salomão Abdo Promotor de Justiça com atuação na 43ª Promotoria de Justiça Criminal da 

Capital, que cuida dos crimes contra crianças e adolescentes, atuando na 2ª Vara de Crimes 

contra Crianças e Adolescentes.  

Dr. Guilherme Lapenda Promotor de Justiça da Infância e Juventude, Coordenador do Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias da Infância. Externa a sua satisfação está participando desta 

pauta construída. Parabeniza o COMDICA pela iniciativa e coloca-se a disposição.  
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Eduardo Paysan informa que após o Comitê instituído, tiveram a reunião com o Secretário de 

Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista – Bahia, o Sr. Michael de Farias, para 

compartilhar como o processe de construção do Comitê no município em que faz parte. Informa 

que pelo horário agendado para esta reunião coincide com o do GT de Fluxos e Gargalos, tendo 

parte dos integrantes da Coordenação Executiva que não pode participar desta reunião, ficando 

para dar continuidade à discussão de fluxos e gargalos no atendimento da Rede. Quando houve 

a conversa com Michael de Farias, reforçou com o Comitê a importância de uma articulação 

com as instâncias superiores de cada órgão do sistema de justiça. Ocorreram reuniões com a 

Defensoria Pública de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco através da 

Coordenadoria da Infância e da Juventude, Sistema de Segurança a partir do Comando da 

Polícia Militar de Pernambuco, e hoje com o Ministério Público que anteriormente havia 

ocorrido um diálogo com a 32ª e 33ª Promotorias de Cidadania da Capital. A partir do Pacto 

Nacional pela implementação da Lei, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e demais, 

entende-se com extrema importância a participação do Ministério Publico, e essa participação é 

importante não só enquanto fiscal da Lei no monitoramento das atividades do Comitê, mas 

como uma representação para que possa estreitar os diálogos em relação aos fluxos de 

atendimentos e as pactuações entre os diversos órgãos do sistema de garantia de direitos. O 

Comitê tem participado das audiências públicas promovidas pela 43ª Promotoria e outros 

processos. Sabe que não parte do nada em Recife, tem uma cartilha de fluxos (falha no áudio), 

reúne várias instituições por ocasião da agenda de convergência (falha no áudio). A partir do 

Pacto Nacional um Guia do Ministério Público, que estabelece uma proposta de fluxos. Em 

Recife existem várias instituições comprometidas neste atendimento historicamente com uma 

realidade diferenciada, com Varas especializadas (falha no áudio), existe o Centro de 

Integração, mas que alguns órgãos não estão neste Centro, sendo um desafio para serem 

superados, as dificuldades de articulações e evitar a sobreposição de papéis e a revitimização 

dessas crianças e adolescentes. Sendo neste espírito que se está nesta reunião, para dialogar com 

o Ministério Público através do CAOPIJ, que dentro do possível possa envolver as demais 

instâncias do Poder Público, do Procurados Geral de Justiça, as 32ª e 33ª Promotorias. Acredita-

se que o trabalho realizado na capital, também possa servir de exemplo para outros municípios, 

que às vezes têm uma realidade mais delicada por ser em Vara comum, criminal ou até mesmo 

em uma Delegacia comum à escuta dessas crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência. Esta é uma breve apresentação do que se gostaria de conversar durante essa reunião e 

que gostaria de ouvir o Dr. Salomão Abdo e Dr. Guilherme Lapenda.  

Kátia Pintor trás como complemento que o COMDICA faz o convite a várias instituições para 

compor esse Comitê, que por sua vez começam a se organizar estando presente nas reuniões, 

deste já constam com várias instituições compondo o Comitê, DPCA, Organizações da 

Sociedade Civil, várias Secretarias da Prefeitura. Nas primeiras reuniões, sentiu-se a 

necessidade de subdividir e organizar tanto o Regimento Interno, como também um grupo que 

pudesse já começar a pensar, quais são os fluxos de atendimento de crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência que já exista em Recife, que fluxos são esses e que 

gargalos são esses. Então, desse grupo já se dividiu em dois grupos que são da construção do 

Regimento Interno e o outro para pensar quais são esses fluxos e gargalos. O Comitê faz 

encontros todas às sextas-feiras, em uma sexta-feira o pleno e na outra sexta-feira os dois grupos 

de trabalho em horários diferentes para irem caminhando de forma mais célere. Já começou a 

identificar dentro da própria comissão de fluxos e gargalos, uma necessidade grande de discutir 

também a formação, porque desde a discussão inicial do colegiado do Comitê dos grandes 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


 
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS  

Rua Dr. José Mariano, Nº 228 – Boa Vista – Tel.: (0**81) 3355.4654, 3355.4655 – CEP: 50.060-293 – Recife – PE 
E-mails: comdica@recife.pe.gov.br – COMDICA Lei 15.604/1992 

 

gargalos, no sentido de que o sistema de garantia de direitos é composto por várias instituições 

que são compostas por pessoas, que variam e circulam muito, e que a formação é necessária de 

forma contínua. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA tenha 30 (trinta) anos, 

percebe-se a necessidade dessa formação muito forte, dando a impressão que precisa começar 

tudo novamente, sem contar às questões que vão se atualizando.  

Eduardo Paysan coloca o contexto de eleição com mudança na gestão municipal e composição 

do Conselho também da Sociedade Civil Organizada, que será realizada a eleição para as 

entidades que irão compor o COMDICA em novembro, estando centrando os esforços para 

deixar pactuado através de Resoluções, o que for construído no Comitê para dar 

institucionalidade, e que todas as instituições que venham a assumir, possam dar segmento 

independente à gestão que assuma. O Comitê está com uma composição bastante diversa, foram 

chamados os diversos Conselhos, tais como: Conselho de Assistência Social, Conselho de 

Saúde, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Igualdade Racial, Conselho da 

Mulher com o Centro de Referência Clarice Lispector, o serviço de atendimento a saúde, seja o 

CERCCA, o Centro Sony Santos com o Hospital da Mulher do Recife, Conselhos Tutelares, 

Centro de Defesa com o CENDHEC, estando bem rica a composição do Comitê, tendo como 

desafio dar conta de toda essa diversidade, principalmente neste período de pandemia, de 

isolamento social e reuniões virtuais, estando todos bastante empenhados, para que se consiga a 

construção de uma base para que se possa ir cada vez mais se fortalecendo e disseminando cada 

vez mais.  

Dr. Guilherme Lapenda coloca que irá falar enquanto Centro de Apoio. Sua Promotoria é de 

Ato Infracional, então no exercício da Coordenadoria, podendo participar, mas não podendo 

integrar essa comissão do Conselho Municipal de Recife, mesmo morando na cidade, teria que 

estar no COMDACO – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Olinda, 

e os outros CMDCAS no nível de estado e municípios. Enquanto Centro de Apoio, poderia 

fazer a linha de atuação via CEDCA – Conselho Estadual de Direito da Criança e do 

Adolescente, porque abrangeria o estado todo, evitando os questionamentos que o CAOPIJ está 

com o COMDICA, mas não está com o COMDACO ou CMDCA de Jupí, então essa 

capilaridade se faria via CEDCA. Nesta formação continuada enquanto Centro de Apoio, já 

tinha começado a formar um grupo com a Escola Superior do ministério Público, que se 

prontificou para ministrar a formação contínua, com a Escola de Conselhos de Pernambuco e 

que nesta mesma reunião participaram além do próprio Dr. Guilherme Lapenda, Dr. Silvio 

Tavares, Dr. Humberto Miranda, o pessoal do CEDCA e ficando como pendência uma linha de 

atuação da Escola de Magistratura, então estaria mais ou menos com todos os eixos do sistema 

de garantia de direitos em uma formação contínua, em uma construção de uma pauta, não 

apenas sobre a escuta, mas uma pauta de atuação de toda a Rede, sendo algo integrado. A linha 

da escuta é uma abordagem que ainda não a consenso, nem dentro do Ministério Público com 

relação ao Brasil todo, existindo uns que defendem a escuta na Delegacia, outros que não 

defendem, sendo que essa discussão deve ser construída, trabalhando essa formação continuada 

com as coisas novas que vão surgindo no dia a dia, não só com a escuta. Em Recife se tem hoje 

como fazer uma escuta com relação a crianças e adolescentes vítimas de crimes, trazendo 

recortes, com os venezuelanos que já se trabalha uma linha. Desde a semana passada está 

fazendo um estudo até legislações da ONU – Organização das Nações Unidas, porque dentro 

dos venezuelanos existe uma comunidade indígena que está aqui em Recife, e que a equipe de 

abordagem da Prefeitura para fazer a escuta preliminar para qualquer tipo de violação, já esbarra 

em outro tipo, e fala da mendicância. A mendicância para o pessoal da proteção e dos indígenas 
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chamados Uaurá é uma cultura, então antropologicamente falando, essa escuta que está sendo 

feita, a equipe fica sem saber se está ferindo o ECA, a legislação internacional, inclusive o 

Ministério Público Federal já se posicionou salvo engano no Pará, utilizando a linha de 

abordagem sem saber se a situação do Pará é a mesma de Pernambuco. A FUNAI – Fundação 

Nacional do Índio tem outra linha de abordagem que precisa começar a construir. Dr. Guilherme 

Lapenda diz que iria falar com o CENDHEC sobre essa escuta. Uma capilaridade, uma lei da 

escuta, precisa trabalhar de maneira geral com o Estado todo. Coloca-se a disposição, e as 

especificidades, busca o socorro com os colegas, como Eduardo Paysan colocou a 32ª e 33ª 

Promotorias com Dr. Rosa Maria Salvi Carvalheira e Dra. Jecqueline Guilherme Aymar 

Elihimas, que construíram um fluxo da atuação nos plantões, quando se trata de crianças e 

adolescentes vítimas, são encaminhados para a Delegacia da Mulher. Explica que já levou esse 

fluxo para Jaboatão dos Guararapes, vai ser levado para Olinda e que já está marcando de se 

reunir com Dr. Darlson Freire, que está sendo feito enquanto Centro de Apoio, mas 

especificamente para o COMDICA Recife, não tem como assumir. Diz ainda que Dr. Salomão 

Abdo é uma referência nesta pauta, que tem uma sensibilidade e que está indo para a Cidadania, 

puxando os projetos que existem na Promotoria Criminal tendo muito a ver com a Promotoria 

que ele está indo, e como estava presidindo um projeto de uma maneira brilhante, espera-se que 

leve para a Promotoria da Educação. Neste ai o Dr. Humberto Graça tem uma sensibilidade que 

está caminhando e com a expertise do COMDICA e com as demais Promotorias (falha no 

áudio) dos outros CMDCAS dos outros municípios. Sendo assim o funcionamento do 

organograma. Parabeniza a iniciativa, afirmando que tem que ser construída com a essa Rede de 

Proteção, onde as engrenagens, não se tem como tirar uma para deixar a outra, porque muitas 

vezes funciona, mas forçando, o que se precisa é deixar toda a Rede integrada.  

Dr. Salomão Abdo cumprimenta novamente os presentes e agradece as palavras proferidas por 

Dr. Guilherme Lapenda e diz que está em constante aprendizagem e que a grande referência da 

infância é Dr. Guilherme Lapenda a frente do CAOPIJ, que tem sempre ajudado com muita 

qualidade e com muita dedicação. Esclarece algumas situações, até para que possa entender, faz 

a seguinte pergunta: O Comitê Municipal que está se falando, seria o Comitê Municipal de 

Combate a Violência Sexual Infantil? Esse Comitê é da Rede de Proteção? E qual a função 

deste Comitê? Porque existe o COMDICA que é o Conselho de Direito, surgindo o Comitê que 

está sempre sendo falado, mas sendo um Comitê especificamente para falar na prevenção aos 

crimes contra a dignidade sexual contra crianças e adolescentes?  

Eduardo Paysan explica que no Art. 9º do Decreto 9.603/2018 que regulamente a Lei 

13.431/2017, diz que será instituído este Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e 

Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, que trata de 

todos os tipos de violências, desde violência sexual, trabalho infantil, violência institucional, 

violência policial, ou seja, tudo que está relacionado a qualquer tipo de violência, como está à 

integração desde o sistema de justiça, sistema de segurança, Conselho Tutelar, para discutir 

sobre os fluxos de atendimentos, aprimorar esse atendimento do sistema de garantia de direito 

da criança e do adolescente. Diz ainda, que o que seja produzido possa ser levado para favorecer 

ao Conselho Estadual e disseminado a outros municípios, por este motivo está se fazendo esse 

apelo para uma construção coletiva.  

Dr. Guilherme Lapenda coloca que até porque só a violência sexual, recentemente do Governo 

Federal baixou um Decreto 10.482/2020 de 09 de setembro que institui a Comissão Intersetorial 

de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no âmbito do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.  
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Eduardo Paysan coloca que a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes em Pernambuco, assim como o FEPETIPE – Fórum Estadual de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco fazem parte deste Comitê. 

Dr. Salomão Abdo diz que existe um perspectiva grande de se afastar da Promotoria, 

permutando na verdade para a Promotoria de Educação, podendo trabalhar com cidadania mais 

diretamente, mas que será um aliado nesta Promotoria. Informa que o Dr. Munir, que dará 

continuidade ao trabalho. Como Dr. Guilherme Lapenda lembrou, o Ministério Público de 

Pernambuco está desenvolvendo projeto específico de prevenção ao abuso sexual infantil, sendo 

uma medida importante e que precisará da ajuda dos parceiros institucionais na divulgação e nas 

ações desse projeto, sendo essa parceria muito importante e quanto mais gente trabalhando pela 

prevenção melhor. A expectativa de lançamento desse projeto será no mês de outubro de 2020, 

é um projeto institucional composto por vários membros colaborando e que vai ajudar muito no 

trabalho do Comitê. Com relação ao Comitê, até o próprio Dr. Guilherme Lapenda havia 

conversado, e o CAOPIJ tinha encaminhado um e-mail sobre isto e foi feita até uma reunião 

junto com a Dra. Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas, que têm um entendimento, que como a 

Promotoria a qual faz parte é uma Promotoria Criminal, que trabalha excepcionalmente com a 

questão dos crimes relacionados diretamente a criança e ao adolescente. As Promotorias de Dr. 

Rosa Maria Salvi Carvalheira e Dra. Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas são Promotorias da 

Cidadania, lidam diretamente com isso semanalmente. Então Dra. Jecqueline Guilherme Aymar 

Elihimas entendeu que não deveria fazer parte diretamente do Comitê e explicou que inclusive 

ela fiscaliza esse tipo de ação. O trabalho de ambas as Promotoras é de parceria, mas 

formalmente tem a função de fiscal da Lei. Dr. Salomão Abdo diz que não fará parte 

oficialmente do Comitê, mas estará acompanhando diretamente para o que for preciso, 

eventualmente quando houver alguma reunião que tiver o entendimento que o Ministério 

Público possa participar e puder ajudar, vão estar presente. Acha importante esse contato com as 

Promotorias Criminais, porque de toda forma tendo o contato com a Dra. Rosa Maria Salvi 

Carvalheira e Dra. Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas, terão contato de toda forma com o 

início, principalmente na parte de prevenção. E as Promotorias Criminais embora também 

trabalhem a prevenção, mas podem dar o estímulo da etapa final, que é justamente punição do 

culpado daqueles que cometem a violência. É claro que todo o trabalho é feito para que não aja 

a violência, o objetivo é prevenir, mas se aconteceu também é importante que o culpado receba 

a justa resposta que a Lei prevê. Reforça que acompanhará o Comitê não como membro oficial, 

mas no que precisar vão está colaborando e ajudando. Eventualmente se precisar de alguma 

reunião com os Juízes, os Promotores Criminais que atuam podem fazer essa interface fazendo 

uma reunião especificamente com Promotores Criminais e Juízes. Fala que algumas 

Organizações da Sociedade Civil tem alguns pleitos, porque às vezes os processos possuem 

vários inquéritos parados, inquéritos judiciais sobre o tema, pela dificuldade histórica que se 

tem de estrutura da própria Polícia Civil de Pernambuco, que inclusive já foi feito até reuniões 

específicas com a própria Polícia Civil de Pernambuco para tentar ajudar, focando 

especificamente na criminalidade e na violência sexual contra crianças e adolescentes, mas nada 

impede que se houver outro crime estejam acompanhando. Cita como exemplo o caso Miguel, 

acreditando que a sociedade como todo e até o próprio COMDICA deva estar acompanhando, 

sendo um canal com o Dr, Humberto Graça que é o Promotor que estará atuando no caso e 

reforça a importância desta reunião.  

Eduardo Paysan fala que às vezes existem essas questões do que funciona ou não, informando 

que será construído um formulário que será enviado para todas as instituições que representam o 
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Comitê, para que informem o que fazem nessa Rede de atendimento e quais são esses gargalos 

nos fluxos de atendimentos, quais são os entraves, talvez se fosse possível pelo menos 

encaminhar para o Ministério Público de Pernambuco, também através deste formulário 

identificar a questão de referência e contra referência, que às vezes não flui bem a informação, 

então se o Ministério Público de Pernambuco pudesse pelo menos responder, seria muito 

importante, para que possa se ter o olhar do todo. 

Dr. Salomão Abdo diz que o grande desafio da Rede de atendimento e o CAOPIJ têm essa luta 

grande, que é ter essa visão do macro. A Promotoria tem a visão do Recife que funciona bem, 

mas que pode melhorar muito. O grande desafio da Rede de atendimento e que não é difícil no 

Recife, por já existir uma estrutura básica, é juntar os órgãos no sentido de diminuir a 

revitimização da vítima de violência, evitar que ela seja ouvida uma vez no Conselho, depois 

será ouvida novamente na Delegacia, às vezes é ouvida novamente no ambiente da saúde, então 

o sonho é se tiver um local único. Embora tenha melhorado e Dr. Guilherme Lapenda citou o 

trabalho de Dra. Rosa Maria Salvi Carvalheira e Dra. Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas, 

referente aos plantões que hoje acontecem na Delegacia da Mulher, mas que o ideal seria que 

fosse um ambiente próprio da infância e juventude, como acontece em alguns estados, como 

Santa Catarina, a criança e o adolescente foi vítima de violência, qualquer que seja ela, e claro a 

violência sexual que deixa traumas profundos, que ela fosse a um lugar e que já tivesse um setor 

da saúde, uma delegacia, de forma em que um único momento resolvesse tudo, sendo um 

grande desafio da Rede talvez, seja conseguir minimizar esse sofrimento, porque às vezes é um 

longo martírio, que a vítima vai ao Conselho Tutelar narra à história, quando vai fazer a perícia 

e o médico faz novamente a escuta, inclusive foi feita uma reunião com o IMPLAC para falar 

sobre isso, depois vai para a Delegacia, sendo uma escuta especializada feita pelo delegado, mas 

a vítima é escutada novamente depois em juízo precisa prestar o depoimento, então se pudesse 

minimizar isso, seria uma grande vitória. Muitas vezes são coisas que não se visualizam, o 

CENDHEC que tem o apoio jurídico, e trás como exemplo de encontrar a vítima com o 

agressor. O processo penal é focado e claro tem que ser com os direitos do réu, mas às vezes se 

esquece dos direitos da vítima. Chegavam às vítimas, ficavam esperando para serem ouvidas, e 

sabe-se que nesses casos de crimes sexuais, na maioria das vezes não existe flagrante, então a 

pessoa responde o processo em liberdade, e de repente chega o acusado e senta ao lado da 

vítima para esperar a audiência, e a vítima muitas vezes já chegava abalada, quando não era a 

vítima eram os familiares. Quando é a vítima, muitas vezes se consegue evitar esse encontro 

com o acusado, pois existe a sala do depoimento acolhedor, que se consegue isolar logo, mas 

existem as audiências, que vai ouvir a mãe e o pai. Pelo menos aqui na Capital, se conseguiu 

estabelecer um fluxo do acusado e de sua família, entrarem por outro portão. No início os Juízes 

falaram que não seria possível, mas após se reunindo e através de diálogos, conseguiu 

estabelecer esse fluxo. Sabe-se que existe uma dificuldade de estrutura, mas talvez com a boa 

vontade, isso mude. Imagine nos outros Fóruns do Estado, como esse encontros não devem 

acontecer? Às vezes não se trata de violência sexual, mas é violência urbana e trás uma 

lembrança, quando um adolescente foi ouvido vítima de um assalto à mão armada por conta do 

celular, ele chegou à audiência trêmulo, e quando forma perguntar o que estava acontecendo, o 

adolescente falou que o assaltante chegou e sentou ao seu lado. Como houve demora no 

processo, o assaltante foi preso e na audiência de custódia foi liberado e quando chegou à 

audiência não se teve controle algum, o adolescente já entrou trêmulo.  Sendo isso um pleito 

importante e que de repente pode se fazer uma campanha no Estado todo e já minimiza essa 

situação, porque infelizmente isso se repete, não sendo por má vontade, mas é por muitas vezes 
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o judiciário está bastante atarefado e os Promotores também, e acaba que ninguém se preocupa 

com isso, mas a vítima está lá. Chega à família da vítima fica sentada em um banco, olhando a 

família do acusado sentada no outro banco.  

Dr. Guilherme Lapenda diz que fez a pesquisa a nível nacional em relação se os Promotores 

integram ou não dentro dos municípios o Comitê, sendo variado de Estado para Estado. 

Participa enquanto CEDCA, mas que não integra nenhum Comitê, mas que participa do que 

chamam grupo de trabalho, estando em um grupo de trabalho em relação a Comunidades 

Terapêuticas, onde seguem discutindo e replicando, agora em relação às deliberações não se 

sente confortável, principalmente por conta das paridades, Sociedade Civil Organizada e 

Governo e que se sente mais a vontade para cobrar, acionar e fazer a intervenção. Existem em 

outros Ministérios Públicos que uns integram e outros não integram, uns votam e outros não 

votam, ficando a cargo da autonomia de cada colega. O Ministério Público sempre está com a 

porta aberta nos municípios para composição estadual, podendo estar sempre contando. Não 

sabia que Dra. Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas já havia se manifestado a resposta de não 

puder integrar o Comitê, mas podem contar com os demais Promotores, que têm perfil. As 

pessoas que trabalham com a infância seja nessa área Intersetorial, seja na educação, que Dr. 

Salomão Abdo por onde passou foi brilhante, mas na educação foi um extrajudicial. Essas 

articulações Dr. Salomão Abdo vai continuar junto e o COMDICA não é só crianças e 

adolescentes em conflito com a lei, tendo outra linha de proteção que é a saúde e a educação 

está inserida. A educação está com a discussão se a escola abre ou não abre, se as aulas voltam 

ou não. Diz ainda, que a discussão estava acontecendo só em relação às escolas públicas, e que 

sinalizou que existe o eixo de educação do sistema socioeducativo da FUNASE – Fundação de 

Atendimento Socioeducativo, as escolas funcionam lá dentro, portanto tem que voltar, sendo 

esta uma demanda que será encaminhada para as Promotorias de Educação. Reforça que o 

Comitê pode contar com o Ministério Público, mesmo que os Promotores não estejam 

compondo diretamente, e que o objetivo é conversar com toda a Rede de Proteção.  

Kátia Pintor coloca que a ideia, conforme Eduardo Paysan já havia falado que se tem clareza da 

atuação estadual do Ministério Público, sendo a ideia de fazer essa ponte no sentido de estarem 

cada vez mais próximos, porque o sistema de justiça como já foi colocado, é fundamental nesse 

fluxo, principalmente na perspectiva da responsabilização e sabe-se que ainda tem muito que 

caminhar de todo o sistema, ainda mais no contexto atual que se está em nível nacional, não só 

o sistema de justiça, o Poder Executivo, a promoção da política da criança nesse contexto 

nacional de corte, de redução, de emenda constitucional. Há alguns anos estava no sentido de 

que se tinha muito que caminhar, agora mais ainda. É muito na perspectiva de se estar junto 

construindo, esses espaços, essas caminhadas e para que esses retrocessos que acontecem 

inclusive o citado por Dr. Guilherme Lapenda das crianças e adolescentes estarem sendo 

atendidas na Delegacia da Mulher, sendo um dos principais gargalos que se tem no atendimento 

de crianças vítimas de violência, e que vai precisar de muita força para não retroceder mais 

ainda, naquela perspectiva de que já foi Delegacia, hoje é Departamento, agora o plantão está na 

Delegacia da Mulher e daqui a pouco retrocede mais um pouco. É nesse sentido, e claro a 

Capital tem toda uma estrutura, sabendo que muitas vezes serve de referência para todo os 

Estado. Mesmo o Ministério Público não estando compondo o Comitê, o bom é que se tem esse 

canal aberto para que possa estar nesse diálogo e reforçando a garantia do direito. Diz a Dr. 

Guilherme Lapenda que o CENDHEC está à disposição para pensar junto às questões com as 

crianças venezuelanas, inclusive a UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco – Instituto 

Humanitas também está articulando, que já possui um trabalho junto com outras instituições.  
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Eduardo Paysan reforça a fala de Kátia Pintor, os Conselhos Tutelares que estão na ponta 

tratando dos casos diretamente, sempre apontam que realmente foi um retrocesso danoso, 

porque se manteve o plantão para o (falha no áudio) e para as vítimas são deslocados para a 

Delegacia da Mulher. A Secretaria recebeu os delegados responsáveis pela Delegacia da Mulher 

e pela DPCA que respondem por essas situações. Algumas coisas que serão discutidas no 

âmbito do Comitê, talvez para deliberações, para encaminhar (falha no áudio), macro seja dos 

Poderes Executivo, Judiciário ou através do Ministério Público, envolvam inclusive tomadas de 

decisão no tocante a orçamento, para que possa aprimorar e trazer esses órgãos para o Centro 

Integrado da Criança e do Adolescente, melhorar as estruturas, para que se der efetividade a 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, que colocam a criança e 

adolescente como prioridade absoluta e deve ser incluídos no orçamento público. Tiveram 

várias questões tocadas, sendo uma delas a das crianças Uarau, e no âmbito do Conselho 

Municipal tem uma Comissão de Políticas Públicas, que está discutindo crianças e adolescentes 

em situação de rua, tem a Gerência de Proteção Social de Média Complexidade que está 

participando dessa discussão e que inclusive Recife está puxando a discussão de um Centro 

Popinho como vem chamando, um Centro Pop que seja referência para crianças e adolescentes 

que está sendo construído junto com a Sociedade Civil Organizada que atuam na área de 

situação de rua e uma das temáticas específicas que está querendo trazer é a especificidade do 

povo Uarau, indígena a partir da sua cultura, mas tentando superar a violação de direitos em 

relação a essas crianças que estão na mendicância, garantindo a proteção integral que envolve a 

sua família também. Sendo algo muito complexo e desafiador, mas que vai partir de um 

crescimento, como também se têm neste Comitê representação de pessoas com deficiência, que 

tem chamado atenção para a falta de acessibilidade, seja física que impede o acesso de crianças 

e adolescentes com deficiência, ou seja, comunicacional, atitudinal, sendo várias questões que 

impedem essas crianças e adolescentes que são mais vulneráveis de serem protegidas, além das 

violências institucionais, tendo essa mistura com o Dr. Salomão Abdo colocou a mistura do 

agressor com a vítima no mesmo espaço, identificando inclusive que no ato infracional os 

adolescentes em conflito com a Lei, circulando algemados com a maior naturalidade, 

banalizando e naturalizando a circulação de adolescentes algemados por todos os espaços da 

Vara, esses adolescentes que estão indo para internação ou esteja em regime fechado, quando já 

não sofreram a violência policial, tortura ou todo tipo de abuso, então quando chega como será o 

encaminhamento para o PPCAAM em caso de criança e adolescente ameaçados.  O comitê 

precisará lidar com todas as complexidades e que se possa formar, seja a Polícia Militar de 

Pernambuco, seja o pessoal da justiça, sejam os Promotores ou Juízes, para que evitem esse 

revitimização de forma ampla, e diz a Dr. Salomão Abdo, a satisfação de estar indo para a 

educação, que assim poderá reforçar a discussão e diz que tem a representação da educação no 

Comitê enquanto Escola que Protege e Núcleo de Enfrentamento da Violência Escolar que é um 

privilegiado também de aproximar confirmação à aproximação dos casos de violência e 

encaminhamentos para o sistema de garantia de direitos. Espera que possa ampliar esse 

conhecimento no corpo de (falha no áudio) no município do Recife, como já realizam várias 

ações com crianças e adolescentes contra a violência e abuso sexual, mas precisa ter o 

estreitamento dos laços de todos, seja na assistência social, na educação, na saúde, em todas as 

políticas setoriais juntas dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. 

Apesar de ser um grande desafio, o esforço é sempre o da convergência para que se construam 

juntos. Um dos problemas do sistema de garantia de direitos, historicamente é de articulação e 
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que através desta Lei, estão tendo a oportunidade de sentar e construir juntos, pensando o que 

cada um pode fazer para melhorar, para avançar para oportunizar as melhorias.  

Kátia Pintor informa que o CENDHEC está com um projeto apoiado pelo Fundo Malala, que é 

na área de educação e diz que irá procurar o Dr. Salomão Abdo para uma conversa. Coloca que 

a desigualdade de gênero afeta diretamente na questão da educação, na evasão escolar, enfim de 

meninas, e em relação aos números na educação de identificar em separados meninos e 

meninas.  

Dr. Salomão Abdo se coloca a disposição, mas fala que terá que se apropriar da realidade. 

Reforça que o canal estará sempre aberto, podendo contar com a sua colaboração.  

Dr. Guilherme Lapenda diz que vai estar sempre como parceiro á disposição, fala que se tem um 

carro- chefe que é o Programa PPVIDA / Mais Vida, que nessas construções o Recife é 

referência. Parabeniza o COMDICA e agradece o convite para a reunião.  

Dr. Salomão Abdo agradece também ao convite e diz ser sempre um aprendizado e que o canal 

se manterá aberto. Diz que Dr. Humberto Graça solicitou que quando houver outras reuniões, 

encaminhasse para o e-mail dele diretamente. 

Roberta Sartori informa que pode encaminhar diretamente para ele, mas que não possui o e-

mail. Explica que para a reunião de hoje, foi solicitado que encaminhasse para o e-mail do 

CAOPIJ.  

Dr. Salomão Abdo informa o e-mail de Dr. Humberto Graça 24-43pjcr@mppe.mp.br que chega 

tanto para 43ª Promotoria, como pata a de Dr. Humberto Graça.  

Eduardo Paysan agradece a atenção, disponibilidade e o tempo dedicado a este diálogo, sabendo 

que não se encerrará aqui, mas que possa construir bases sólidas para que possa caminhar 

juntos, colocando-se ainda a disposição para o diálogo com o Ministério Público e parabeniza a 

atuação de Dr. Salomão Abdo e Dr. Guilherme Lapenda, que estão sempre nesta caminhada 

enquanto sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente.  

Kátia Pintor agradece a Dr. Salomão Abdo e Dr. Guilherme Lapenda pela presença, pelo 

diálogo e pelo canal aberto sempre.  

 

Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião às 12h02min.  

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

Relatoria e Técnica responsável: Roberta Sartori 

01/10/2020 
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