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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: 18/09/2020 – 09h30m  

 

A 7ª reunião da Coordenação Executiva do COMITÊ foi realizada semipresencial com o 

número limitado conforme as recomendações do Governo do Estado e Prefeitura do Recife, com 

link via pelo Google Meet, encaminhado aos grupos de WhatsApp desta Comissão, pela 

assessora de comunicação Angélica Araújo. 

 

            

 

 Participantes: Eduardo Paysan Gomes (COMDICA -Secretaria de Desenvolvimento Social, 

Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos), Ana Maria de Farias Lira 

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

Josinês Barbosa Rabelo (Secretaria de Saúde – CERCCA);Kátia Pintor (CENDHEC) e Claudia 

Albuquerque (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) Técnicos: Angélica Araújo e Luiz 

Eduardo (Comunicação) e Roberta Sartori, (Sociopedagógico) 

  Apresentações 

 

Esta foi a sétima 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 semipresencial pela plataforma Meet com abertura de sala virtual por Angélica 

Araújo (assessora de comunicação/COMDICA), tendo início às 09h30min.  

 

Eduardo Paysan inicia a reunião falando que como havia sido combinado, esta reunião acontece 

semipresencial e solicita que Angélica Araújo solicita que apresente na tela o Plano de Trabalho 

de Vitória da Conquista, porque ser melhor de acompanhar em grupo, enquanto vai fazendo as 

adaptações que venham a ocorrer. Como Ana Farias está chegando agora na composição da 

Coordenação Executiva, sugere que se faça uma fala rápida com a apresentação de todos os 

membros. 

Após a apresentação de todas/os, Eduardo Paysan explica que na data de hoje, seria a reunião 

dos grupos de trabalho, mas na reunião da Coordenação Executiva do dia 04/09/2020, 

discutiram a importância de organizar melhor o processo de trabalho, então ao invés de 

acontecer à reunião do Regimento Interno e de Fluxos e Gargalos, optaram por realizar uma 

reunião desta Coordenação, para fazer o planejamento e tentar organizar melhor as atividades do 

Comitê, sabendo que cada ação precisa de uma preparação anterior e a Coordenação Executiva 

tem esse papel. Diz ainda que o arquivo não é muito grande, acreditando que já tem bastantes 

coisas de que gostaria contemplar, e que a partir dai tentar estabelecer as prioridades de 

trabalho, considerando a realidade de Recife.  

Ana Farias diz que recebeu, mas não teve oportunidade de ler, sugerindo começar pela forma de 

como está estruturado. Qual seria o modelo de estruturação que está se pensando, para poder 

ganhar tempo ao invés de fazer a leitura do documento todo, podendo se deter aquilo que é 

estruturante ao trabalho, porque o objetivo dessa reunião foi justamente pensando em que se 

pudesse dar uma dinâmica maior ao trabalho, deixando mais claro o objetivo do grupo. Então 

pode-se ver, qual a estrutura do Plano de Trabalho e verificar os pontos essenciais, porque estão 
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com os subgrupos, mas Coordenação Executiva precisa uma dinâmica organizada e mais 

estruturada para poder aproveitar mais do que está sendo produzido. Verificar qual a estrutura 

adotada por Vitória da Conquista, e observar o que está sendo feito aqui no Comitê, para que 

possa seguir com essa estrutura, enfim de ser mais objetivo ao invés de ler todo o material.  

Esse documento define a estrutura as atividades que foram planejadas em 06 (seis) linhas de 

ação, sendo: 

I- Estrutura interna; 

II- Definição de fluxos e protocolo de atendimento integrado; 

III-  Capacitação da rede de proteção sobre o fluxo e o protocolo; 

IV- Apoio à implantação da escuta especializada e depoimento especial; 

V- Atividades de monitoramento e avaliação do funcionamento do fluxo e protocolo de 

atendimento integrado e; 

VI- Sistematização do processo para edição de publicação destinada ao referênciamento da 

experiência.  

Como se sabe do tempo até o final desse ano é relativamente curto, acredita que vá se forcar 

nos 03 (três) pontos, no máximo se tiver algum fluxo pactuado já será a vitória. Na verdade 

estavam fazendo atividades paralelas de capacitação, essa dos fluxos e os demais vão sendo 

também desenvolvidos em paralelo, mas acredita que deva estar mais estruturados para o 

próximo ano. Dando continuidade a leitura do documento, por deliberação da Coordenação 

Executiva optou-se por elencar as seguintes prioridades: 

1) Construção do fluxo de atendimento. 

2) Elaboração do protocolo de atendimento. 

3) Implantação da escuta especializada e do depoimento especial. 

4) Capacitação da rede de proteção sobre o fluxo, protocolo de atendimento integrado e 

protocolo de entrevista forense (tomada de depoimento especial).  

Eduardo Paysan diz que essas estão dentro das prioridades que o Comitê também necessita 

e pergunta se os membros gostariam de fazer algum comentário sobre esse ponto.  

Josinês Rabelo pergunta para quanto tempo será feito esse plano de trabalho, se o 

planejamento vai ser de 06 (seis) meses ou 01 (um) ano, como será pensado esse plano? 

Eduardo Paysan diz acreditar que seja para pelo menos 01 (um) ano. 

Josinê Rabelo pergunta se quando Eduardo Paysan falou dos 03 (três) primeiros pontos, foi 

considerado para dar conta ainda esse ano? Mesmo considerando esse momento que já estão 

entrando que é a eleição, tendo alguns problemas em relação a isto, porque se sabe que a 

eleição, acaba atrapalhando muitas coisas. 

Eduardo Paysan diz estarem conscientes das limitações. O que se tem percebido, é que o 

volume de trabalho do Comitê tem sido muito grande e que de alguma forma, claro que se 

tem o desejo de deixar o legado antes da mudança de gestão, mas talvez tenha que espaçar 

mais as reuniões, deixando de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, ou 01 (uma) vez por mês 

para que se tenha um momento prévio de organização para depois poder colocar as questões 

com o grupo todo, para ficar de forma mais organizada. Em alguns momentos para se 

dividir, por exemplo, durante as reuniões com as autoridades do sistema de justiça, foi um 

pouco corrido.  

Dra. Cláudia Albuquerque coloca que diante da fala de Eduardo Paysan em relação à 

prioridade dos 03 (três) primeiros itens, mas que engloba a capacitação da Rede e faz a 

seguinte pergunta: Acredita que irá conseguir dar conta da capacitação da Rede até o final 

do ano? Acredita ser inviável, até o fluxo construído com todos os atores que hoje 

participam do Comitê, também não consegue finalizar. Diz ainda que por mais boa vontade 

que se tenha, vai demandar mais tempo, não adiantando construir algo muito bonito, sem 

conseguir contar com a participação de todos, não haverá efetividade.  

Eduardo Paysan faz a contextualização em relação a sua fala, no sentido de que em algumas 

reuniões chegou a mencionar, por exemplo, a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual já 
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está planejando para o mês de outubro, salvo engano, uma formação sobre a Lei, então 

haverá iniciativas paralelas que podem participar e promover, mas que pode ainda nem ter 

pactuado o fluxo. O ideal dessa formação vai ser já com o fluxo pactuado, disseminando 

esse fluxo, mas são inciativa que dão mais clareza, não sendo necessariamente aquela que 

estão planejando enquanto Comitê de uma forma mais estruturada. Diz ainda que é só para 

contextualizar que vão existir coisas que correrão em paralelo por iniciativa que se 

completam, mas o que vai se planejar dentro desta reunião enquanto formação será com o 

objetivo de disseminar esse fluxo para o sistema de justiça, para todos os atores da Rede do 

Sistema de Garantia de Direitos.  

Tanany Reis coloca que neste primeiro momento, seja para fazer as pactuações porque se 

amarra institucionalmente, sabendo que precisa esperar as mudanças que podem vir diante 

das eleições, mas está lidando com o Estado também, Tribunal de Justiça de Pernambuco e 

Ministério Público de Pernambuco, e mesmo que ajam mudanças no município, é preciso se 

preocupar em fazer essas pactuações institucionais, porque talvez a partir disso, se consiga 

dar continuidade no ano de 2021. Estarão aproveitando as ações de capacitações, a Rede de 

Enfrentamento vai fazer uma, que já está desenhada, e quanto mais se puder avançar na 

percepção, pensando no que foi discutido até hoje, o que cabe a cada um para que se tenha 

maior possibilidade de consolidar o que está se tentando construir ao longo desse segundo 

semestre.  

Eduardo Paysan supõe que quando coloca definição do fluxo e do protocolo de 

atendimento, sendo neste protocolo que se tem o passo a passo de cada fase dessas, e antes 

de se ter o protocolo é preciso pactuar com os órgãos.  

Ana Farias coloca se não seria bom antes de começar a discutir esses pontos apontados, 

fazer um repasse, um levantamento do que já está sendo feito, para que se possa ter uma 

ideia do andamento das coisas, e a partir do que está sendo feito para que possam se 

programar. Diz ainda, que estava verificando que no Plano de trabalho de Vitória da 

Conquista, claro que não será feito igual ao deles, porque cada um tem a sua situação, mas 

que as atividades foram planejadas em 06 (seis) linhas de ação, mas sinaliza que o Comitê já 

está fazendo algumas ações e pergunta: O que já está sendo feito? Em que ponto está?, e dar 

continuidade a partir deste ponto, porque o Comitê já começou a produzir material.  

Augusto Souza afirma que a Rede e os fluxos na prática já existem, e que na última reunião 

do pleno do Comitê, foi feito esse levantamento e foram utilizadas duas estratégias em 

paralelo: primeiro elaborar um formulário onde foi enviado para os membros do Comitê, 

com perguntas que visam esse entendimento. Hoje o que a sua instituição, o seu serviço na 

ponta faz quando chegam uma criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência? 

Para que possa começar a ter justamente esse levantamento de qual é o mapa hoje, que se 

tivesse que desenhar hoje, como esse mapa funciona ou não, precisando ser o ponto de 

partida. Augusto Souza diz ainda, que não sabe informar se já existem repostas do 

formulário, mas pontua que talvez Tanany Reis possa ter a informação. E a segunda 

estratégia em paralelo, foi pensada em cada reunião plenária se pede para cada ator ou atriz 

que faz parte da Rede hoje, fazer uma explanação mais detalhada do seu trabalho, para que 

todos possam conhecer a partir daquele ponto da engrenagem. Na ultima reunião foi o 

CREAS com a fala feita por Vanessa Pessoa, e espera-se que na próxima reunião seja o 

pessoal da saúde, sendo Alessandra Araújo da Diretoria Executiva de Vigilância a Saúde de 

Recife e Josinês Rabelo do CERCCA, para ter o processo de a cada reunião se conhecer de 

forma mais detalhada, e à medida que vai se tendo as respostas pelo formulário, vai se 

conseguir construir ou visualizar como está hoje, de acordo com a provocação feita por Ana 

Farias.  

Ana Farias pergunta, quem está com a responsabilidade de receber as respostas do 

formulário, apurar e fazer uma apresentação.  

Augusto Souza responde que o grupo como um todo. 
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Ana Farias explica que de acordo com a experiência que o COMDICA teve em relação à 

construção do Plano Municipal da Primeira Infância, que tinha uma pessoa que juntava e 

trazia as informações já trabalhadas para o grande grupo, e a partir disso eram feitas as 

discussões. E gostaria de saber, como o Comitê está estruturado nessa coleta de material, 

porque são mais de 80 (oitenta) pessoas participando, tendo no mínimo 40 (quarenta) 

instituições participantes, não sabendo ao certo o número todo, e se vai fazer o processo de 

que em cada reunião uma representação fazer a apresentação, vai ser preciso ter alguém que 

junte essas informações e apresente para o grupo, mostrando qual o diagnóstico, como as 

instituições estão trabalhando sem precisar nomear uma a uma. Diz ainda que 

particularmente, tem a necessidade de ter esse processo mais estruturado.  

Eduardo Paysan coloca acreditar que com a chegada de Ana Farias a Coordenação 

Executiva, de alguma forma ajuda também a dar um freio, pensar e repensar, na mediada 

que precisa contextualizá-la. Primeiro para essas etapas, a fase de estruturação interna está 

praticamente vencida, porque o esforço maior foi de trazer as instituições que estavam 

faltando, cada órgão fez a indicação formalmente das suas representações com titular e 

suplente e publicado no Diário Oficial do Município. Está ainda se estruturando em grupos 

de trabalhos, sendo estes: Grupo do Regimento Interno que já se tem uma base, precisando 

apenas finalizar o documento. Explica que a técnica Roberta Sartori solicitou que o próprio 

Eduardo Paysan participasse da próxima reunião do GT diante das sugestões apontadas pelo 

próprio. O Outro grupo está trabalhando com os fluxos e gargalos dessa Rede de 

atendimento. Aconteceram algumas reuniões desse GT e que já se vislumbra, que deverá ser 

criado outro grupo sobre formação e possivelmente sistematização. Explica ainda, que esse 

formulário foi criado de uma forma pelo Google, que quando a pessoa insere os dados, já 

chega sistematizado para quem encaminhou o formulário, então Tanany Reis foi quem 

construiu a proposta do formulário, os membros da Coordenação Executiva deram suas 

sugestões, que já está recebendo as respostas e vai aparecendo estruturado, inclusive com 

gráficos. Uma parte do grupo da Coordenação Executiva se dispôs sentar com Tanany Reis 

para fazerem a análise desses dados, onde seria o outro ponto.  Trás como observação a fala 

de Augusto Souza, no tocante as apresentações no âmbito do GT de Fluxos e Gargalos, mas 

também existe apresentação que está sendo feita no pleno do Comitê, onde foi solicitado 

que na próxima plenária, o IMPLAC, fizesse a apresentação. Trás ainda, que não houve a 

oportunidade de colocar para o grupo, porque nem todos tiveram a oportunidade de 

participar das reuniões com os representantes das instâncias superiores dos órgãos de 

justiça. 

Roberta Sartori faz a leitura da pergunta feita por Josinês Rabelo para Augusto Souza no 

chat: Quem mais da saúde vai participar da apresentação com Alessandra Araújo? 

Augusto Souza diz que irá procurar na ata, lembrando ter escrito como pontos para a 

próxima reunião, não lembrando o nome no momento, mas que foram duas pessoas. Mas, 

que possivelmente Angélica Araújo saberia responder, diante da ata.   

Eduardo Paysan coloca que Dra. Claudia Albuquerque está perguntando o prazo final para 

responder ao formulário, informando que ficou deliberado até a data de ontem 17/09/2020, e 

que o próprio ainda não havia respondido.  

Tanany Reis explica que o foi conversado na reunião anterior, seria a possibilidade de 

receber a resposta do formulário até a data de hoje dia 18/09/2020, para que na próxima 

semana, conseguisse apresentar para todos. Diz ainda, que Roberta Sartori encaminhou para 

todos os membros do Comitê na terça-feira dia 15/09/2020 pela manhã bem cedo, e que até 

a presente data, só obtiveram 07 (sete) respostas, das seguintes representações: Conselho 

Municipal da Mulher do Recife, Conselho Municipal de Direitos Humanos do Recife, 

Conselho Municipal da Mulher do Recife (através de uma instituição), CREAS Ana 

Vasconcelos, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, Centro de Atenção à 

Mulher Vítima de Violência – Sony Santos, tendo como primeiro desafio de animar as 
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outras instituições a responderem também, para que possam ter dados para trabalharem. 

Tendo em vista essas poucas respostas até o presente momento, e tendo em vista o volume 

de informações que será gerado, considerando como bem colocado por Ana Farias, que são 

40 (quarenta) instituições, dada a diversidade do grupo, talvez mesmo que se mantivessem 

na próxima reunião do pleno as apresentações, que já estão acertadas, deixar para fazer a 

apresentação das respostas do formulário no mês de outubro, tendo mais 10 (dez) dias para 

receber essa devolutiva do formulário respondido, e ainda teriam um tempo para sentar e 

sistematizar os dados. Do ponto de vista quantitativo, o próprio Google já faz, mas existem 

perguntas que são subjetivas, de como é feito o trabalho, como está sendo a apropriação da 

Legislação e do Decreto, tendo um pouco mais de trabalho para poder mexer e levantar, o 

que seja importante nessas respostas. Sugere então, que se estenda mais um pouco o tempo 

para que todos respondam o questionário, mas estimular as instituições para responderem, 

para que possa ter material para trabalhar.  

Roberta Sartori coloca que se for acordada assim, ao término desta reunião será passado por 

e-mail e pelo grupo do whatsapp, um lembrete colocando a data máxima de resposta das 

instituições, contando a partir da data de hoje 18/09/2020, reforça que o formulário foi 

encaminhado para todos os membros do Comitê, titulares e suplentes.  

Ana Farias pergunta a Tanany Reis, quantos formulários foram encaminhados.  

Tanany Reis responde que o formulário foi encaminhado por Roberta Sartori, através de um 

link.  

Eduardo Paysan diz que na conversa com o Ministério Público, disse que não integraria o 

Comitê, mas que poderia ser encaminhado para que pudessem também responder, sendo 

importante ter esse cuidado, de enviar também para o Dr. Salomão Abdo, Dr. Guilherme 

Lapenda e pergunta se a Coordenadoria da Infância e Juventude já tem representação 

indicada para composição do Comitê. Porque a Coordenadoria da Infância e Juventude se 

dispuseram a encaminhar para todos que estivessem implicados, pois são várias Varas, 

sendo uma delas 1ª e 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, que está sendo 

representada por Tanany Reis, mas tem Vara de Ato Infracional, 1ª e 2ª Varas que envolvem 

Acolhimento Institucional, então é preciso multiplicar entre os órgãos que ás vezes está no 

Comitê, mas que precisam responder, para que se tenha clareza da Rede.  

No tocante a fala de Eduardo Paysan, Tanany Reis coloca que talvez fosse importante uma 

interlocução direta com a Coordenadoria da Infância e Juventude, inclusive para verificar, 

para que a mesma cobre o envio das respostas.  

Dra. Claudia Albuquerque coloca como sugestão, no tocante ao questionário, que fosse 

reenviado por e-mail para todos os membros do Comitê, solicitando que se tenha a resposta 

até a data estipulada, ressaltando a relevância nas respostas que servirão para o 

levantamento dos dados e elaboração de fluxos e sistematização, para que as pessoas 

entendam que é preciso responder e que não é uma bobagem.  

Roberta Sartori sinaliza que estava olhando com Ana Farias o calendário, 10 (dez) dias a 

contar da data de hoje 18/09/2020, seria dia 28/09/2020 (segunda-feira), mas Ana Farias 

sugeriu que estipulasse o prazo até o dia 30/09/2020 (quarta-feira), aumentando por mais 02 

(dois) dias o prazo final para o envio do formulário respondido. Coloca ainda, que na 

reunião realizada com a Defensoria Pública de Pernambuco, Dra. Carolina Rosseter ficou de 

encaminhar umas atas referentes às reuniões que ocorreram com o Ministério Público. 

Conforme o acordado na reunião, Dra. Carolina Rosseter encaminhou essas atas, mas a 

extensão no qual o material foi enviado, não é compatível para que fosse aberto, dando erro. 

Então, fez a devolutiva do e-mail, solicitando que enviasse em outra extensão para que 

conseguisse baixar, e como não consegui abrir, provavelmente a Coordenação Executiva 

não conseguiria também, mas que até a presente data não houve retorno. Informa que 

tentará contato para solicitar que reencaminhe com outra extensão. Estando todos de acordo, 

o prazo de devolutiva para o envio do formulário será dia 30/09/2020 (quarta-feira).  
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Angélica Araújo respondendo a solicitação na fala de Augusto Souza informa que havia 

sido combinado que no início do mês de outubro do ano corrente, seria realizada a reunião 

do GT de Fluxos e Gargalos, sendo 30 (trinta) minutos para apresentação de Alessandra 

Araújo e Josinês Rabelo, sobre os fluxos da saúde com 01 (uma) hora para debate sobre os 

resultados dos formulários. Diz ainda, que o Comitê Gestor foi publicado no Diário Oficial 

do Município a relação das instituições, sendo publicado também no site do COMDICA e 

mostra dentro do site, onde consta essa publicação.  

Roberta Sartori informa que a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE com a 

representação de Roseane Morais entrou na publicação do Diário Oficial do Município 

como membro que compõe o Comitê, visto que em todas as reuniões se levantou a 

importância da participação da mesma, por fazer parte da área de pesquisa.   

Augusto Souza faz 02 (dois) comentários sobre expectativa de preenchimento do 

formulário, sobre o recebimento das respostas. Diz que os representantes da saúde que tem 

acompanhado as reuniões irão responder sem problema até a próxima semana, pois estão 

muito engajados e participativos no Comitê, mas coloca que tem duas preocupações, sendo 

uma com a educação, não sabendo se é a representação do NEVE ou da Escola que Protege, 

quem hierarquicamente poderia estar respondendo ao formulário com propriedade, mas é 

uma parte muito importante nesse fluxo, sendo um ponto de atenção. Em algumas áreas vai 

ser preciso fazer um esforço maior, enquanto Comitê de ligar e solicitar mais de uma vez, 

não ficando apenas na burocracia apenas do e-mail e lembrete pelo whatsapp, mas de 

realmente fazer uma articulação. Trás ainda como principal preocupação o Judiciário, pelos 

modos operantes e as hierarquias, fazendo a pergunta aos colegas do judiciário que 

estiverem mais próximos da Coordenação Executiva, seja as Promotoras ou Procuradoras, 

como internamente isso funciona da melhor forma, visto que Tanany Reis já trouxe um 

pouco. Será via Coordenação da Infância e Juventude dentro do Ministério Público? Eles 

encaminham um ofício interno? Qual é o mecanismo dentro da hierarquia do Judiciário que 

pode funcionar a favor do Comitê, no sentido de que todas as Varas recebam, para garantir 

uma participação mínima do Judiciário na resposta do formulário.  

Roberta Sartori faz a leitura do chat de uma pergunta feita por Tanany Reis, para Augusto 

Souza: Será que para a educação, não seria interessante entrevistar alguém e já ir 

preenchendo o formulário, pela Coordenadoria da Infância e Juventude.  

Augusto Souza reponde ser válida a sugestão dada por Tanany Reis, mas que seria 

importante de entender com a Coordenadoria, qual seria esse instrumento que irão utilizar, 

se replicam, passam ofícios ou fazem uma convocatória, não sabendo o nome utilizado 

internamente dentro do Ministério Público, mas que é importante usar esses instrumentos, 

porque se não for estratégico no uso desses instrumentos, não se terá a resposta no prazo e 

nem na forma que se espera.   

Robera Sartori continua fazendo a leitura da colocação Tanany Reis no chat, que diz: Em 

relação à Coordenadoria da Infância e Juventude, eles ficaram de encaminhar à resposta de 

quem irá fazer a representação no Comitê, podendo cobrar e a partir daí ver como construir 

uma estratégia para chegar às Varas da Infância e outras que sejam importantes. Roberta 

Sartori explica que as pessoas que tiveram dúvidas no preenchimento do formulário 

entraram em contato e foi feito o preenchimento junto com a pessoa. Informa que se mais 

alguém tiver alguma dúvida na hora do preenchimento, pode entrar em contato, que estará a 

disposição para ajudar. Diz que abre o formulário pelo computador e vai fazendo a leitura e 

explicando passo a passo.  

Augusto Souza coloca que mesmo na criação do formulário, que foi elaborado em conjunto 

com sugestão de perguntas, que se julgou naquele momento da construção as melhores e 

mais estratégicas, mas se aprende fazendo. Talvez se o formulário fosse elaborado hoje, 

algumas perguntas seriam reformuladas. 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br


 
 

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 

 
 

Eduardo Paysan diz que no envolvimento do grupo e no desejo de construir essas respostas, 

sendo este o momento oportuno de se reorganizar. Reuniu muita gente, umas com 

propriedade, outras nunca ouviram falar sobre isso. Com essa quantidade de pessoas que se 

tem, haveria condição mesmo que o ponto de partida dos fluxos do Conselho Nacional do 

Ministério Público, dos fluxos do Comitê local em relação aos fluxos dos grandes eventos, 

sendo tantas propostas e olhar para a realidade local, teria condições de se fazer nas 

reuniões? Parece que não. Então, o que preocupa é talvez entre a Coordenação Executiva 

eleger alguns/algumas eleger uma proposta inicial de fluxos, que se debruçariam sobre isso 

para trazer ao pleno do Comitê, no sentido de discutir e validar, porque se não tiver esse 

ponto de partida não dará conta, sendo preciso olhar para a capacidade técnica de ser reunir 

e dar conta dessa tarefa, antes de levar para o pleno, isso não quer dizer que ficarão sem 

trabalhar, mas que o trabalho será mais interno e qualificado esse trabalho, para que flua 

melhor e de forma mais organizada, aproveitando o tempo que é escasso. Nas respostas e 

nas apresentações e nos diálogos, já se dará conta do que precisa ser “correção” de fluxos de 

como acontece na prática, como por exemplo, o atendimento que é prestado no IMPLAC, 

que o Ministério Público questiona a escuta especializada que é feita por lá, porque vai 

revitimizar e que ainda vai passar pelo Conselho Tutelar. Só que primeiro é preciso observar 

tudo que está sendo feito, para depois falar em concentrar em determinado ponto, e a partir 

daí que será a construção do fluxo, ou reorganização do fluxo na prática de como será 

pactuado. Diz ainda, que Augusto Souza já havia falado em construir duas colunas de como 

é e de como seria o ideal. Então alguém desta Coordenação terá que se debruçar no 

miudinho para trazer, sabendo que não estão dando conta, isso é fato, porque estão 

acontecendo reuniões semanais, mal dando tempo de ler a ata que foi sistematizada. Estão 

trabalhando intensamente e continuarão se dedicando, mas precisa fazer com mais 

qualidade e organização. Por isso esse passo a passo de se organizarem, pensar no prazo do 

dia 30/09/2020, e que depois disso terá o momento da Coordenação Executiva se reunir para 

verificar quem vai fazer a análise e após a análise construída que ser terá um pleno. Então o 

próximo calendário do Comitê terá que ser organizado pensando nessas questões.  

Ana Farias reforça a fala de Eduardo Paysan, em relação à necessidade da Coordenação 

Executiva se organizar e juntar todas as informações e apresentar no grupo todo, e faz a 

seguinte pergunta: Será que dentro da Coordenação Executiva teria condições de fazer esse 

trabalho, ou se precisaria de uma consultoria, que faça a junção desse material, que possa 

trazer sempre o resultado, a coleta das informações, porque todos que compõe o Comitê são 

institucionais, sabendo que cada um quando sai das reuniões, já estão com as suas 

preocupações? Será que se terão condições, ou precisaria de uma pessoa externa que faça a 

junção dessas informações, sendo a cada 15 (quinze) dias uma apresentação dos resultados. 

Sendo este o processo realizado no Plano Municipal da Primeira Infância.  

Augusto Souza diz que Vitória da Conquista – Bahia está neste processo citado por Ana 

Farias com Childhood Brasil, onde o Benedito dos Santos tem feito esse acompanhamento 

como consultor, sendo o ideal. 

Roberta Sartori responde a pergunta de Tanany Reis através do chat, sobre a Coordenadoria 

da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que foram feitas as 

indicações, sendo a titular Andrea França Paiva e a suplente Carmélia Mariana Cavalcante 

Bastos, inclusive constam na publicação do Diário Oficial do Município.  

Tanany Reis coloca que talvez fosse o caso de verificar com ambas, junto com a 

Coordenação Executiva, para pensar nas ações junto a Coordenadoria, já que será preciso 

essa interlocução, pensar em como será construído esse fluxograma da Coordenadoria para 

que possa chegar às Varas, para que possam responder ao questionário.  

Roberta Sartori trás como sugestão fazer o contato através de telefone, para fazer a 

explicação e em seguida encaminhar por e-mail, porque talvez só encaminhando por e-mail, 
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não se entenda a necessidade desse contato, até porque ambas não participaram de nenhuma 

reunião do Comitê.  

Tanany Reis se dispõe a se reunir com as representantes da Coordenadoria do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco e pregunta se mais algum membro da Coordenação se dispõe 

também.  

Eduardo Paysan coloca que pensou no tocante a questão de alguém que faça a 

sistematização, tipo uma consultoria, que desde o início já havia pensado em caso houvesse 

essa possibilidade, e que poderia ver a possibilidade dessa contratação via COMDICA, e 

que existem especialistas dentro do Comitê como Gorete Vasconcelos, que é a consultora da 

Childhood Brasil, tem ainda Roseane Morais que está estudando sobre o tema no Mestrado. 

Agora é preciso consulta-las, pois as mesmas têm outros afazeres, se teriam condições de 

ficar com essa função, serem pagas e dedicarem seu tempo para isso, e trazerem para o 

grupo. Caso tenham a disponibilidade, seria excelente por estarem dentro do grupo e 

acompanham as discussões. Caso não exista a disponibilidade, vai à busca de outra pessoa, 

porque a Coordenação Executiva não dispõe de tempo de se debruçar a trazer as proposta 

para o grupo.  

Augusto Souza coloca que pensando cronologicamente, pensando que se têm todas as 

respostas no dia 30/09/2020, é um trabalho onde a pessoa terá que ler estudar, trazer para o 

grupo uma apresentação, ou seja, são produtos. Chegando ao momento de se pagar uma 

folha de papel A3 e começar a desenhar, visto que o fluxo parte desse desenho, e a 

Coordenação Executiva poderão acompanhar. Os produtos do consultor/a seriam bem 

pontuais, sendo: análise e relatório e a Coordenação Executiva acompanha, debate, analisa a 

partir do entendimento de como funciona melhor.  

Ana Farias coloca que a função da Coordenação Executiva de dizer o que é preciso, avaliar 

e em seguida apresentar ao pleno do Comitê. Diz ainda que, partir disso fica mais 

estruturado e organizado, evitando que se trabalhe muito e às vezes a produção fica salteada 

e não se aproveita do jeito que deveria ser. 

Dra. Claudia Albuquerque completa, que trás uma otimização do tempo, fazendo com que 

essa pessoa que ficará com a responsabilidade deste levantamento, caso precise ir in loco 

esclarecer alguma dúvida, pode se deparar com outras realidades e vai direcionando o fluxo, 

que se sabe que o questionário pode vir com uma informação e a realidade ser outra, e na 

hora que as apresentações aconteçam, as pontuações vão acontecendo. 

Augusto Souza diz que outra vantagem desse trabalho, é que ajuda a enxergar melhor 

possíveis conflitos de interesses, no sentido de disputa mesmo do tema, porque é um tema 

que gera disputa e entendimentos diferentes, de áreas diferentes que estão trabalhando sobre 

a mesma questão. Então ter alguém com esse trabalho metodológico sobre os produtos, 

sobre o conteúdo, ajuda há afastar um pouco enquanto Coordenação Executiva de conseguir 

enxergar os possíveis conflitos de interesses e tomar as melhores decisões. 

Eduardo Paysan coloca que, no sentido a fala de Augusto Souza pode trazer a própria 

audiência pública que ocorreu no mês de dezembro do ano de 2019, não recordando se 

realizada pela 34ª ou 44ª Promotoria Criminal na qual o Dr. Salomão Abdo atua, puxou essa 

audiência para falar sobre violência sexual e enquanto Ministério Público estava cobrando 

que a DPCA não se aprofundasse nessa escuta especializada, mas a DPCA diz que precisa 

de elementos mínimos para colocar no inquérito e poder fazer o encaminhamento e 

concluir. Diz ainda que estava vislumbrando um passo mais a frente para que se olhe para 

um Centro Integrado da Criança e do Adolescente que é o CICA, mas que existem vários 

órgãos que estão fora deste Centro, e que em algum momento, por exemplo, para que fique 

os órgãos que são essenciais, talvez precisem de reformas e que para isso, vai precisar ter 

orçamento, enfrentamentos que são de incidências políticas, que talvez tenham que sair 

dessa articulação do Comitê, como por exemplo, para uma questão que vem sendo 

levantada há muito tempo, a DPCA onde o plantão só existe dos infracionais, mas que não 
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existem para as vítimas que são atendidas na Delegacia da Mulher, sendo claro para a 

maioria ser inadequado, precisando garantir o plantão à noite e nos finas de semanas, sendo 

preciso chegar próximo ao Governo do Estado de Pernambuco e da Polícia Civil de 

Pernambuco. Informa que chegou a propor a incidência através do CENDHEC enquanto 

Centro de Defesa, com a Ordem dos Advogados do Brasil, UNICEF, COMDICA, no 

sentido de fazer com que os órgãos passem a olhar para as determinadas questões. Outro 

exemplo é em relação ao GT de Proteção à Vida, que lida com os ameaçados de mortes e 

que vai dialogar com o Comitê, mas quando foi se discutir sobre isso, viu que as portas de 

entradas não estão cumprindo bem o seu papel, e os que estavam cumprindo efetivamente 

não são considerados porta de entrada, então essa discussão virá para dentro do Comitê, 

porque também está lidando com vítimas e testemunhas. A necessidade deste GT específico 

de Proteção à Vida é devido à quantidade de representações. São várias temáticas e que de 

alguma forma se terá um fluxo para cada um, para os ameaçados, para a violência sexual, 

para o trabalho infantil, como se tem na publicação sobre os fluxos do CEDCA, talvez 

precise se fazer isso. Como já foi dito, poderia ser um ponto de partida, precisando de um 

momento para avaliar como será organizado, sendo talvez que esse/essa especialista irá 

sistematizar e propor o fluxo de cada um e discutir com cada um. Para que as pessoas não se 

sintam perdidas e sem função no grupo maior, vai se pensar no determinado local chega à 

violência e como será encaminhada? Precisa ver as especificidades de cada órgão, sendo 

esse formulário inicial, já vai ser um início e como atua na área, já tem uma ideia do 

funcionamento na prática, sentando com quem está sistematizando para fazer a análise e 

levar para todo o grupo do Comitê. Mesmo que não se consiga avanços maiores até o final 

do ano como se gostaria, mas terá mais consistência E claro que a cada reunião, tem sido 

uma riqueza enorme, muitos que estão neste Comitê como um todo, pouco se sentou junto 

para pensar. Roseane Morais, por exemplo, que fará a pesquisa do Mestrado a partir das atas 

do Comitê, tem um volume de informações enorme. Cita que Roberta Sartori está 

mostrando a pasta com todo o material do Comitê em apenas 02 (dois) meses, mas agora é 

preciso se organizar para contextualizar.  

Augusto Souza fala sobre um ponto mencionado em outra reunião, sendo bem interessante 

uma vez que, enquanto UNICEF atuando no Norte e Nordeste é a possibilidade de Recife 

enquanto capital, liderar um tema que já foi sinalizado por alguns integrantes do Comitê, 

sobre a sistematização de tudo enquanto está sendo feito. Então outro produto que o 

especialista, consultor/a, é que ajuda nesse processo de sistematizar o que está sendo feito, 

do que está se aprendendo e que possa ser levados a Maceió, João Pessoa, Salvador e 

Alagoas, como também a outras capitais e cidades de Pernambuco, irão precisar fazer esse 

mesmo debate, pensando na diversidade nos tamanhos dos municípios e as redes que 

existem nos municípios do interior de Pernambuco, mas que certamente a partir da 

discussão e do fluxo da capital, se consiga propor e levar essa discussão de outras formas 

pela interior de Pernambuco, para que exista o fluxo de atendimento, sendo interessante que 

Recife esteja avançando nessa discussão, que é uma forma de ser pioneiro em um tema 

urgente.  

Ana Farias diz que estão todos concordando com a ideia de buscar uma pessoa para ajudar 

com todas essas questões. Tanto na fala de Eduardo Paysan como de Augusto Souza, quais 

são os produtos que vão querer que o especialista, consultor/as faça. Estando todos de 

acordo, o próximo passo será fazer a consulta a essas pessoas, para verificar quem tem a 

disponibilidade, uma vez que já se tem um material muito rico das reuniões que são as atas, 

onde essas pessoas irão começar lendo as atas, para verificarem o que já existe de produto, 

apenas para que após isso, se delibere em qual momento essas pessoas que forem 

consultadas se aceitam, sendo que será verificado no COMDICA a disponibilidade 

financeira, mas primeiro é preciso saber qual é a proposta financeira e que a partir de 

segunda-feira dia 21/09/2020 cair em campo em relação ao contato com as pessoas e dar os 
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encaminhamentos, senão vai se ficar durante todo o tempo de reunindo e produzindo 

material mas que ficará disperso, e o que se precisa é juntar esse material para dar 

consequência. Reforça que este seria o encaminhamento desta reunião, sendo o COMDICA 

(dividido entre Ana Farias, Eduardo Paysan e Roberta Sartori), com a tarefa de falar com 

o/os profissional/profissionais de saber da disponibilidade, marcando um encontro para que 

fale o que a Coordenação Executiva está querendo e o profissional apresentar a sua 

proposta. 

Kátia Pintor pergunta através do chat, quem seriam esses profissionais. 

Ana Farias responde que Eduardo Paysan sugere que seja Gorete Vasconcelos que já faz 

parte do Comitê. Esclarece ainda, que se Gorete Vasconcelos passar a ser a consultora, não 

poderá fazer parte do Comitê enquanto representação da Childhood Brasil, sendo algo 

complicado pagar alguém que faz a representação dentro do Comitê, para fazer esse 

trabalho.  

Eduardo Paysan diz que ela não está representando e nem saiu publicação no Diário Oficial, 

mas que está apenas fazendo parte das reuniões e do grupo do whatsapp. 

Augusto Souza coloca todos os encaminhamentos feitos, quais são: contratação de uma 

Consultoria, pensando qual seria esse termo de referência, quais seriam essas atividades que 

serão pensadas pelo COMDICA; estratégias para o preenchimento do formulário, através de 

um e-mail lembrete, ligações, articulações mais próximas precisando verificar qual o papel 

de cada um, sendo a Tanany Reis responsável pela conversa com o Ministério Público, e 

pergunta se algum membro da Coordenação Executiva irá falar especificamente com algum 

membro da educação? 

Eduardo Paysan diz quem vem tendo contato com o pessoal da educação, mas que o Comitê 

tem a representação da Escola que Protege, Núcleo de Enfrentamento a Violência Escolar e 

Conselho Municipal de Educação, que são as áreas na educação que se percebe estar mais 

próximo das questões discutidas no Comitê. Sendo assim, já temos as representações da 

educação que dão conta das discussões. Diz ainda, que se for o caso, pode fazer conforme 

Roberta Sartori falou em caso de dificuldade no preenchimento do formulário, entra em 

contato com a mesma, que ela dará as orientações.  

Tanany Reis coloca que é preciso fechar as datas e as atividades para que não se percam e 

responde a Augusto Souza que ficou de conversar com a Coordenadoria do Tribunal de 

Justiça. E pergunta se a Polícia Militar de Pernambuco encaminhou oficialmente a sua 

representação? 

Roberta Sartori responde que as indicações para representação no Comitê são o Coronel 

Raul Cavalcante e o Major Eduardo Scanoni, que inclusive estão na relação da publicação 

do Diário Oficial, que inclusive foi encaminhado o formulário para preenchimento. Ressalta 

que foi encaminhado para o e-mail do Major Eduardo Scanoni, diante da solicitação do 

Coronel Raul Cavalcante e que o Major encaminha para o Coronel, por ser o Major Eduardo 

Scanoni que iria acompanhar diretamente o Comitê, mesmo estando na suplência da 

representação.  

Roberta Sartori solicita que fossem lidas as atas encaminhadas, mesmo sabendo que a 

demanda de atas está muito grande, mas o Ministério Público encaminhou 02 (dois) ofícios 

sendo um de Dra. Rosa Maria Salvi Carvalheira e Dra. Jecqueline Guilherme Aymar 

Elihimas das 32ª e 33ª Promotorias, uma cobrando todas as atas das reuniões do mês de 

agosto e a outra do mês de setembro de 2020. Explica que, após a leitura e as correções e 

considerações encaminhadas pelos membros do Comitê, faz os ajustes na ata original, salva 

em formato PDF, para que seja encaminhada para as referidas Promotoras. Informa ainda 

que, na data de hoje 18/09/2020, estará encaminhando a ata da reunião desta Coordenação 

junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Eduardo Paysan diz que a Coordenação Executiva está relativamente encaminhada no 

tocante em relação à organização das atividades e que já enviou um whatsapp para Gorete 
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Vasconcelos e assim que tiver a resposta, dará um feedback para os demais. Pergunta se 

ainda irão olhar para o Plano de Trabalho de Vitória da Conquista – Bahia? Talvez algum 

dos presentes precisasse pegar esse plano e fazer um checklist, para trazer ao grupo da 

Coordenação Executiva, levantando as ações já feitas e tentando colocar prazos, não 

sabendo se alguém teria a disponibilidade para fazer, e estabeleceria um prazo de quando 

seria possível o retorno desse checklist e deixaria agendada a próxima reunião da 

Coordenação Executiva e refazer o calendário de reuniões do Comitê, pensando nas tarefas 

que estão sendo identificadas e na arrumação geral.  Diz ainda que se criou uma expectativa 

e que no grupo do Comitê e em seu privado do whatsapp, vários membros perguntaram se 

haveria na data de hoje reunião do Comitê, mesmo que tenham sido avisadas mais de uma 

vez e com antecedência, as pessoas estão motivadas até para participar, então será preciso 

mais uma vez, dar um anúncio geral, através de informes a partir desta reunião com as 

seguintes informações: a Coordenação Executiva percebeu que precisa organizar algumas 

questões; está sendo encaminhado para os respectivos e-mails novamente o formulário e 

que este precisa ser respondido até o dia 30/09/2020; a possibilidade de se conseguir uma 

Consultoria para fazer a sistematização, sendo neste retorno da proposta que será discutido 

com o grupo maior e qualificar essa discussão. De qualquer forma como já havia dito, para 

subverter completamente o que havia sido combinado para o mês de setembro, pergunta se 

será válido ou não manter a reunião do dia 25/09/2020, em que estava marcado o pleno do 

Comitê, diante desse novo contexto, sendo melhor se reorganizar e que inclusive já havia 

solicitado com o IMPLAC fizesse a sua apresentação no dia 25/09/2020. 

Ana Farias sugere que se faça depois que estivesse mais estruturado, para que possam 

ganhar tempo, porque às vezes se faz a reunião, mas a produção é mínima, para o tamanho 

da tarefa que se tem e que após se organizar, a produção será melhor. Diz ainda que, 

primeiro resolve a questão com a Consultoria, bem como as respostas dos formulários e 

oportunamente marcasse uma reunião. Faz o comunicado para todos os membros do 

Comitê, que posteriormente será marcada uma reunião sem data definida ainda, para que se 

possa ter uma ideia do volume de demandas que se tenha a tratar, antes de levar para o 

pleno, evitando assim que fique sempre repetindo as mesmas coisas.  

Dra. Claudia Albuquerque sugere que faça um comunicado mencionando que a reunião do 

pleno será remarcada, para uma data posterior ao recebimento das respostas do formulário, 

já fazendo a vinculação, tendo tempo hábil de confirmar a contratação de uma Consultoria, 

além das articulações necessárias, se tornando uma reunião com muito mais resultados.  

Roberta Sartori solicita que a Coordenação Executiva reorganize as reuniões, que inclusive 

já havia conversado com Ana Farias e Eduardo Paysan, no tocante de sempre existir uma 

definição de pautas, a importância da leitura prévia das atas que são encaminhadas por e-

mail, para que se der sequência à discussão, porque quando vai fazer a sistematização, 

existe uma repetição nas falas e o tempo das discussões e deliberações acaba ficando 

mínimo. Outro ponto é propor tempo para cada fala a cada pessoa, sabendo que todos estão 

bem envolvidos nas discussões por ser um tema de extrema importância e que tem muito 

que se discutir, mas acaba que perde muito a fala do outro e quando muitas vezes não 

conseguem se colocar, diante do avançar da hora. Apesar de achar que o tempo das reuniões 

é grande, e quando vai fazer a sistematização percebe-se que sim, mas ao mesmo tempo se 

torna curto para o debate, que trás sugestões e complementações pertinentes a fala do outro, 

acaba deixando de se colocar por não ter mais tempo. Como está sistematizando as reuniões 

e acompanhando o Comitê, percebeu a quebra na discussão, não que cause danos, mas que 

acaba ficando perdida. Reforça ainda, a importância de se deixar claro os encaminhamentos 

das reuniões como foram feito na ata da primeira reunião, para que após toda a 

sistematização no final da ata, colocar em destaques os encaminhamentos. Nas demais atas, 

não está conseguindo colocar esses encaminhamentos em destaques por não terem ficado 
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claro ou até mesmo por não ter sido feito encaminhamento diante do tempo de finalização 

da reunião.  

Augusto Souza pergunta se será possível organizar alguma pasta ou diretório online onde 

guardem de forma acessível às atas e o calendário das reuniões, sendo algum link seja no 

Gmail, Google drive, Ondrive da Microsoft, onde possam ter as informações. 

Roberta Sartori solicita que o setor de comunicação através de Angélica Araújo e Luiz 

Eduardo responda, pois não sabe, mas completa que as atas já estão publicadas no Portal do 

COMDICA. 

Angélica Araújo diz que as atas de todas as reuniões, não só do Comitê, mas de todas as 

comissões são disponibilizadas no Portal do COMDICA, e que é possível criar um link no 

Google Drive, para colocar além das atas do Comitê, o calendário através de pastas, e que 

irá providenciar.  

Augusto Souza agradece e diz que facilita e cria um hábito entre as pessoas, que ao invés de 

sempre perguntar tudo e todo tempo para Roberta Sartori, que imagina a quantidade de 

mensagens que responde diariamente pelo whatsapp, a pessoa entra no link e visualiza as 

datas e outras informações que venha a desejar.  

Eduardo Paysan faz novamente a seguinte pergunta: Em relação ao planejamento 

estruturado, algum membro da Coordenação Executiva consegue dar conta e qual o prazo 

que se teria para isso? Diz ainda, que no dia 25/09/2020, seria a reunião do pleno do Comitê 

e pelo que está entendendo, já que se tem o prazo de até o dia 30/09/2020, a devolutiva dos 

formulários respondidos, o pleno aconteceria posteriormente, sendo que fechamento precisa 

sentar com quem vai analisar, para trazer uma proposta, precisando de uns 15 (quinze) dias. 

Vai ser preciso que essa pessoa leia, sente com a Coordenação Executiva, e depois leve para 

o grande grupo, ficando para em média 15/10/2020. Sugere que a reunião do pleno fique 

marcada para o dia 16/10/2020. Diz ainda que poderia marcar uma reunião da Coordenação 

Executiva para o dia 09/10/2020, já com a participação da Consultoria e no dia 16/10/2020 

a reunião do pleno. Após o pleno, definir a agenda de reuniões do GT. 

Ana Farias sugere que no dia 09/10/2020 faça a reunião da Coordenação Executiva e deixa 

para marcar o pleno nesta reunião. Explica que se marcar o pleno, os membros do Comitê já 

vão se organizando, e se deixar para na reunião do dia 09/10/2020 fazer a proposta de data, 

que até pode ser o dia 16/10/2020, mas não assume esse compromisso podendo acontecer 

algum contratempo e o pleno não acontecendo.  

Eduardo Paysan diz que será avisado a todos os membros do Comitê que no dia 09/10/2020 

haverá a reunião da Coordenação Executiva com a possível participação da Consultoria e 

que será definida a próxima data do pleno, sendo em uma sexta-feira até o final do mês de 

outubro. Depois do pleno, se definirá as datas para os GT´s, e que se for caso fazendo a 

divisão por área temática. Coloca que o GT do Regimento Interno precisa se reunir para que 

possam finalizar o documento, mantendo a reunião agendada do dia 25/10/2020.  

Ana Farias coloca que, no tocante ao planejamento, seria importante pensar junto com a 

Consultoria que será contratada, levando essa proposta para a consultor/a, sendo este mais 

um produto da Consultoria.  

Kátia Pintor pergunta se esse planejamento seria antes do dia 09/10/2020.  

Ana Farias responde que está propondo que o planejamento seja combinado com a 

Consultoria, e se caso se consiga fazer no dia 09/10/2020 ótimo, caso não consiga, neste dia 

anuncia qual seria a data do planejamento, lembrando que antes deste dia haverá o contato 

com a Consultoria para verificar a disponibilidade.  

Kátia Pintor diz que concorda com os encaminhamentos das datas e propostas sugeridas por 

Ana Farias e Eduardo Paysan. Diz ainda que diante da fala de Eduardo Paysan de uma 

organização interna da Coordenação Executiva, para que apresente a Consultoria o que já se 

tem pronto, e pergunta se seu entendimento está correto.  
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Eduardo Paysan diz que em sua fala, colocou que seria preciso sentar com a Consultoria 

para que fosse discutido inclusive o produto, do que se espera e após o produto esteja 

pronto, a Coordenação Executiva se reúne para discutir os encaminhamentos e as reuniões 

dos GT´s, podendo ser este feito na reunião do dia 09/10/2020, para que se tenha pelo 

menos uma conversa inicial, considerando a devolutiva final dos formulários, ficando do dia 

30/09/2020 até o dia 09/10/2020 a junção desse material e possa discutir os próximos 

passos.  

Roberta Sartori coloca que o GT do Regimento Interno deve ser mantido, para a conclusão 

do documento que precisa ser publicado no Diário Oficial, assim como a composição do 

Comitê. Quando foi encaminhada a sistematização da reunião do GT do Regimento Interno, 

Eduardo Paysan fez a devolutiva com algumas considerações pertinentes, que foi colocada 

dentro do documento e levado para todos os membros do GT, mas por ser um grupo 

pequeno, ocorreram embates não possibilitando o avanço na construção. Diz que sente ser 

um GT que acabará se estendendo muito sem necessidade, por se tratar de um documento 

que já está posto, apenas para que se coloquem as informações pertinentes a realidade de 

Recife. Diz ainda, que sugeriu na reunião deste GT, diante do avançar da hora e que em 

seguida teria o GT de Fluxos e Gargalos, que parasse a discussão do ponto em que estavam, 

haja vista que foi perceptível que não se iria avançar, dando continuidade na próxima 

reunião do GT ou para o pleno do Comitê. Coloca ainda, que fará a sistematização da 

reunião deste GT, sinalizando que não só constará o documento, mas que precisa também 

conter as considerações dos membros e encaminhará para os membros da Coordenação 

Executiva para que façam a leitura e solicita que se fosse possível, esta Coordenação 

participasse da próxima reunião, no intuito de ajudar nas discussões e deliberações, 

explicando que se tudo transcorrer de forma tranquila consegue fechar o documento no GT 

do dia 25/09/2020, caso fique apenas na responsabilidade dos membros do GT, vai se 

estender por mais algumas semanas, reforçando ser um GT com um número muito pequeno.  

Eduardo Paysan pergunta quem poderia da Coordenação Executiva participar da reunião 

deste GT, porque como Roberta Sartori lembrou, já foi feita a proposta diante do documento 

de Vitória da Conquista – Bahia, adequando a realidade de Recife e que causou espanto ao 

saber que o documento ainda não havia sido finalizado. Em conversa com Roberta Sartori, a 

mesma sinalizou os pontos que causaram embates e que sugeriu que esses pontos ficassem 

para serem discutidos posteriormente e dessem seguimento aos demais pontos, mas não 

aconteceu. Particularmente existe uma agenda nacional que no dia 25/09/2020 e que por 

solicitação de Augusto Souza irá participar, sendo importante também por ser tratar dos 

ameaçados de morte, ficando impossibilitada a participação no GT, não dando conta de 

acompanhar tudo. Diz que quem puder participar, faça uma leitura prévia no documento e 

que a suas considerações estão em destaques de vermelho e amarelo referente às adequações 

para a realidade atual, estando tudo escrito no documento, precisando apenas discutir e 

pactuar. 

Roberta Sartori explica que enquanto técnica pode sugerir, mas não deliberar sobre as 

discussões, achando como única solução encerrar a reunião e que Eduardo Paysan 

encaminhou as suas contribuições bem explicadas e que na reunião do GT, foi apresentado 

o documento encaminhado pelo mesmo. Faz a leitura do chat e diz que Tanany Reis 

informou que poderá fazer p checklist do plano de trabalho e apresentar na próxima reunião 

da Coordenação Executiva, mas não se dispõe para participar do GT de Regimento Interno. 

Josinês Rabelo também não se dispõe para participar do GT, justificando fazer parte de 

várias frentes de trabalho e não quer se comprometer com mais nada, e acaba não 

conseguindo contribuir como deveria. 

Ana Farias e Dra. Claúdia Albuquerque se dispuseram a participar enquanto Coordenação 

Executiva da reunião do GT de Regimento Interno no dia 25/09/2020. 
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Roberta Sartori informa que após a reunião, fará o novo calendário das reuniões e estará 

encaminhando no grupo do whatsapp. 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

1. Até o dia 30/09/2020 devolutiva dos formulários respondidos por todas as instituições 

e/ou órgãos que compõe o Comitê; 

2. Reunião do GT do Regimento Interno; 

3. Reunião Coordenação Executiva com a Consultoria no dia 09/10/2020.  

 

 

  

 

Não havendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião às 11h15min.  

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

 

 

Relatoria e Técnica responsável: Roberta Sartori 

14/10/2020 

 

 

mailto:comdica@recife.pe.gov.br

