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8ª 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: 08/10/2020 – 09h100m  

 

A 8ª 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),  Claudia Albuquerque (Ordem dos Advogados do Brasil  OAB), , Maria de 

Lourdes de Sousa (Fórum DCA Recife); Benedito Rodrigues, Gorete Vasconcelos, Géssica 

Lima e Pedro Vasconcelos (Consultoria Interkonexus); Tanany Reis (1ª 2ª VCCA); Josinês 

Rabelo (CERCCA) Técnicos: Angélica Araújo e Luiz Eduardo (Comunicação); Roberta 

Sartori, (Sociopedagógico);  

 

Pauta 

 

1. Apresentação da proposta da Consultoria Interkonexus. 

 

Apresentações 

 

Esta foi a oitava 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 09h10min.  
 

Ana Farias iniciou a reunião dando as boas vindas e informou a pauta que será discutida. Em 

seguida passou a palavra para Gorete Vasconcelos.  

Gorete Vasconcelos explicou que junto com a equipe da Consultoria irá apresentar a proposta, 

mas que não está fechada, pois a Coordenação Executiva precisa avaliar e validar. Iniciou 

fazendo a leitura do documento. O objetivo geral da proposta, que consiste nos seguintes 

produtos. O primeiro sendo de assessorar o Comitê de Gestão Colegiada da Rede e Cuidado de 

Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência, no município 

de Recife, na elaboração do fluxo de atendimento integrado. O segundo produto de 

consolidação de um protocolo unificado de atendimento às crianças e adolescentes vítimas e 

testemunhas de violência. E o terceiro produto no âmbito de processo de capacitação para 

implementação desses instrumentos. Disse que hoje logo cedo, lembrou de um quarto produto 

que Ana Farias e Roberta Sartori ressaltaram que é a Elaboração de um Plano. No final será 
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preciso ter um Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual ou as Violações de 

Direitos Humanos, que seria mais abrangente, mas que prescinde de um discursão e debate entre 

o Comitê para ver qual seria o caminho. Opinou que um plano de Enfrentamento dos Direitos 

ele é mais interessante porque abarca violência doméstica, trabalho infantil e violência sexual, 

entre outras violações. Dei segmento a leitura o documento, apresentando os objetivos 

específicos. Sugeriu que os membros anotassem as duvidas e no final da apresentação abrir para 

debate. 

Dos objetivos específicos: 

- Mapear os fluxos praticados, ou seja os fluxos que já existem na Rede de Proteção de Recife, e 

a partir desse mapeamento,  identificar os entraves de funcionamento e as eventuais falhas no 

provimento de serviços, ou seja, como esse é um GT de fluxos e gargalos, a partir da 

identificação desses gargalos, propõe as soluções para ter um fluxo de fato integrado para que 

todos os participes da rede se reconheçam, e com as portas de entrada bem definidas também; 

- Desenhar em conjunto com o Comitê de Gestão e atores estratégicos d SGDH os Fluxos 

Operacionais Sistêmicos de acordo com a Lei 13.431 de 04 de abril de 2017 e o Decreto nº 

9.603 de 10 de dezembro de 2018;  

- Elaborar o protocolo único de atendimento integrado às crianças e adolescentes vítimas de 

violência; 

- Capacitar atores chaves do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescente para 

implementação do novo fluxo e do protocolo de atendimento integrado; 

- Construir um modelo de gestão para o Comitê e um sistema de monitoramento das ações do 

SGD para subsidiar os trabalhos do Comitê. 

No tocante a metodologia, a consultoria prestará assistência técnica ao comitê, realizando 

interlocuções direta com a sua coordenação e apoiando as suas instâncias técnicas. Gorete 

Vasconcelos explicou, o que já foi feito previamente dos serviços existentes na rede onde estão 

consolidando esse resultado do pré-diagnostico desse levantamento, a consultoria contribuirá no 

mapeamento dos fluxos praticado pela rede, buscando identificar os entraves de funcionamento 

e as eventuais falhas no provimento dos serviços. 

- O desenho do fluxo de atendimento integrado dos casos de violência poderá adotar como 

ponto de partida o Fluxo aprovado pelo Pacto Nacional pela implementação da Lei 

13.431/2017. Sugere-se que sua elaboração utilize a metodologia de oficinas gerais e por 

segmentos. Ou seja, em conversa com Benedito Rodrigues, que lá em Vitoria da Conquista/BA 

e em outros municípios onde está essa implantação, tem como referência o Pacto Nacional, esse  

modelo de fluxo que foi aprovado nacionalmente, não significa que será adotá-lo aqui em 

Recife na integra, ele precisa das adaptações com base da realidade local. Então, seria a diretriz 

para que a partir daí revisitá-la, visitá-la e reconhecermos e traçar as especificidades da cidade 

de Recife. 

No tocante as atividades envolvidas: 

- O planejamento de duas oficinas e definição do cronograma de trabalho. Mais a frente, fará o 

destaque de como seriam essas oficinas e de que forma foi pensada; 

- Discursão do diagnostico particularmente focando nos entraves de funcionamento da rede e 

nos processos revitimizantes utilizados. Ou seja, será preciso identificar se essa rede de fato 

protege a criança e ao adolescente, ou ela provoca situações de revitimização, que é uma das 

questões que a nova lei traz a revitimização nos serviços de proteção. Então a partir daí, vai se 

tentar erradicar essas possíveis revitimizações dentro do sistema.  

- Apresentação dos fluxos pactuada em âmbito nacional. Ou seja, vai ser preciso apresentar para 

discutir como é o fluxo nacionalmente e a partir daí traça o debate sobre como adequá-lo e 

adaptá-lo a nossa realidade. 

- Oficinas por segmentos: CT’S, pois se considera uma porta de entrada muito importante 

precisando entender como se chega uma denúncia seja pelo disque 100, seja por denúncia 

espontânea, como eles procedes, como eles acionam a rede para que possa pensar na 
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consolidação do fluxo, dentro desse serviço especifico.  Proteção social ampla que envolve 03 

(três) politicas: saúde, educação e assistência social - SUS, SUAS e a política de educação, que 

também pode ser portas de entradas, sobre tudo a educação porque se sabe que há uma grande 

identificação de situações de violências acontecem na educação, na primeira infância; 

Segurança pública e sistema de justiça envolvendo a Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia 

Militar, Guarda Municipal que às vezes também identifica, e daí vem o link do sistema de 

segurança com o sistema de justiça, porque a Defensoria Pública, as próprias varas embora 

sejam outro sistema, é um sistema vai prover a responsabilização e que faz o depoimento 

especial junto com a DPCA, então esses dois sistemas precisam falar a mesma língua e para 

adaptar o fluxo à realidade do município do Recife. 

- Oficinas inter-segmentos que é o diálogo entre um sistema e outro: Conselho Tutelar e 

Educação; Conselho Tutelar e Saúde; Conselho Tutelar e Assistência Social, para que possa 

consolidar as pactuações; Conselhos Tutelares e Segurança Pública; Segurança Pública e teria 

outra oficina inter-segmentos que seria Segurança Pública e sistema de justiça, porque como os 

processos são elaborados no sistema de segurança pública, mas eles vão para o sistema de 

justiça. Conversando com Benedito Rodrigues, pensou o projeto de depoimento especial no 

Brasil uma das questões era que mais de 80% (oitenta por cento) dos processos quando seguiam 

para o sistema de justiça não davam em nada ou muitas vezes nem chegavam porque a 

segurança pública não passava, com isso é provocado um gargalo e um descredito imenso no 

sistema de garantia de direitos, ou seja, quando a família para vencer o pacto do silêncio, já leva 

um tempo, quando ela se encoraja, já leva um tempo de escuta que chega ao final do sistema 

acaba não dando em nada, o que fragiliza provocando muitas revitimizações da criança e do 

adolescente dentro e fora do sistema. 

Benedito Rodrigues disse ser um ativista dos direitos da criança e do adolescente e professor da 

Universidade de Brasília - UNB. Falou que está apoiando a consultoria da Childhood Brasil na 

cidade de Vitória da Conquista/BA. Então, essa metodologia apresentada por Gorete 

Vasconcelos está sendo testada e nos dando um bom resultado. Sobre as oficinas inter-

segmentos, é muito importante por causa da chamada interseccionalidade tensa. Existe grande 

tensão entre os atores Conselho Tutelar e assistência. Porque o fluxo do Pacto Nacional, no qual 

está participando, tem alas para cada ator, então no primeiro momento cada ator olharia a sua 

área do fluxo e depois os inter fluxos, importante que desdobre essa discursão em partes, como 

não sabe a situação do Recife, teria que levantar os dados, mas em Vitória da Conquista/BA a 

proporção 60% (sessenta por cento) dos casos chegam do Conselho Tutelar, 70% (setenta por 

cento) chegam da educação e da saúde, 10% (dez por cento) de demanda direita e 15% (quinze 

por cento) através do disque 100. Por isso é muito importante que se estabeleça fluxo com as 

escolas tem muitas questões e tensões, e que essas reuniões são muito interessantes, porque 

além de desenhar um fluxo mecânico ele estabelece um novo processo de diálogo e uma 

repactuação das atribuições de cada ator. Por isso propôs que cada ator olhe a sua linha e faça a 

adaptação necessária para depois começar com os fluxos, e para não juntar Conselho Tutelar e 

todos os atores de uma vez, vai se fazendo por partes, então com a saúde, educação e assistência 

social e depois com a delegacia de polícia. Um novo bloco de negociações foi muito 

interessante, porque como a lei diz que tem a possibilidade da oitiva da criança na fase de 

investigação que chamamos de depoimento especial policial e tem o depoimento especial 

judicial, precisa de uma conversa entre esses atores para definir os processos. Será verificado 

posteriormente, que existe, por exemplo, no Pacto Nacional existe uma discursão (pacto) sobre 

quais casos a delegacia ou unidade de polícia poderia tomar o depoimento especial policial, 

porque a lei diz que seja revisado apenas um depoimento especial na sede de produção 

antecipado de provas, sendo esta uma discursão que precisa ser feita.  No âmbito nacional 

existem três casos que seria feito esse depoimento especial judicial: 1º seria no caso de não 

haver uma autoria clara, 2º no caso de flagrante e o 3º se o fato não tiver bem descrito, 

impossibilitando o pedido de antecipação de provas. Benedito Rodrigues colocou que isso 
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poderá ser discutido amplamente para dar um contorno, e que aproveitou o momento que Gorete 

Vasconcelos passou a fala, informando que o fluxo é um caminho a ser percorrido, mas, ele não 

diz o como, mas o protocolo de atendimento integrado é aquele documento que diz o como que 

repactua as atitudes, comportamentos, procedimentos não revitimizantes, que será falado ao 

longo da reunião.  

Eduardo Paysan falou para Benedito Rodrigues, que aqui em Recife existe uma polêmica muito 

grande, pois o pessoal da DPCA afirma a importância de ouvir um pouco mais para ter 

elementos mínimos para concluir o inquérito e ter materialidade da autoria definida, para 

encaminhar ao Ministério Público, oferecer a denúncia e seguir o processo. O Ministério 

Público diz que deve se ouvir o menos possível, indo já fazer a produção antecipada de provas 

em juízo.  Percebe-se esse esforço do diálogo, mas parece que não estão se entendendo muito 

bem. 

Benedito Rodrigues concordando com a colocação de Eduardo Paysan disse ainda, que é preciso 

conversar. O que chegou ao âmbito nacional foi por uma casuística, à regra geral é a produção 

antecipada de provas, a própria delegacia pede ao Ministério Público, o Ministério Público pede 

ao judiciário e autoriza à produção antecipada de provas, essa é a regra da lei. Agora como a lei 

também deixou uma brecha para o depoimento ocorrer na delegacia o que se fez no âmbito 

nacional foi que a discutir que casos poderiam ser feito o depoimento na delegacia. Mas mesmo 

feito o depoimento na delegacia nos casos que parecem essenciais, tem depois o problema da 

Defensoria Pública de que esse depoimento na delegacia não tem o contraditório, por isso houve 

um debate para evitar esse depoimento na delegacia, colocar o máximo na produção antecipada 

de provas, e verificar depois o quanto se tem essa necessidade, porque existe três questões que 

falam a dificuldade de pedir a antecipação de provas, quando você não sabe quem é o autor, 

porque o autor precisa ser citado na denúncia e ele precisa estar presente ou o seu advogado no 

depoimento especial. Quando não tem autoria, fica difícil, mesmo assim existem pessoas que 

defendem que seja feito o depoimento especial com a presença do defensor, e a criança pode 

chegar e dar mais característica para identificar. A outra questão é sobre flagrantes, que já foram 

feitas várias discussões, porque para eles fazerem a prisão cautelar do réu, precisam da 

afirmativa da vítima mesmo sendo em flagrante, que nesses casos também estão estudando uma 

forma de fazer esse flagrante, sobre tudo o fim de semana, lembrando que os casos de flagrantes 

são pouquíssimos, com isso precisa ver no Recife quais são as condições, mas em geral são 

pouquíssimos, sendo menos de 1% (um por cento) os casos de flagrantes. A outra questão é 

quando o fato não está descrito suficientemente, porém essa conversa tem que ser um acerto, 

por isso que se colocou por segmento. É preciso ser um acerto entre a unidade policial e a 

unidade judicial com o Ministério Público e a Defensoria Pública em uma conversa muito 

aberta e franca, para apresentar os modelos existentes, as possibilidades para o grupo tomar uma 

decisão, mas essa é uma discussão chave do processo de desenho desse fluxo. 

Benedito Rodrigues cumprimentou a iniciativa do Conselho Municipal do Recife, falando que 

está muito envolvido que foi do grupo da redação da Lei 13.431 e confessou que se têm uma 

ação estratégica que se pode incidir sobre os indicadores de violência contra criança é uma boa 

implementação da Lei 13.431/2017, acreditando que irá produzir um impacto estrutural nos 

indicadores de crianças e adolescentes que será importante. 

Ana Farias lembrou que a discussão é a proposta da consultoria, quanto ao processo 

metodológico e as dúvidas serão discutidos depois que Gorete Vasconcelos finalizar a 

apresentação da proposta, serão discutidas algumas coisas que queira esclarecer no processo da 

proposta, porque a metodologia do trabalho  vai se desenvolver, então sugeriu que terminasse de 

ouvir a apresentação de Gorete Vasconcelos, para depois decidir se concorda ou não com a 

proposta da Consultoria,  qual é o conteúdo que a proposta tem, para poder dar segmento a 

sequência  do trabalho, e no processo vai discutindo também as dúvidas que forem acontecendo 

no sentido de aperfeiçoamento ou acrescentar alguma coisa que for na proposta. 

Gorete Vasconcelos continuou sua apresentação informando  que não fará o detalhamento das 

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 

 
 

atividades envolvidas porque já foi falada no produto 01(um), e para objetivar, será apresentado 

o produto 02 (dois): 

Capacitação da Rede de Proteção: 

- Atendimento Integrado e Escuta Especializada. 

A Consultoria recomenda a realização de um curso de capacitação para toda a rede de proteção 

para formar multiplicadores no novo fluxo e no protocolo de atendimento integrado, ou seja, as 

pessoas que fazem a formação elas serão multiplicadoras dentro dos seus serviços e dentro das 

suas equipes.  É importante que nessa seleção nos modos operantes ter pessoas com 

capacidades, potencial e desejo de ser multiplicador. Então, esses multiplicadores 

posteriormente deverão realizar oficinas de capacitações especificas para formação de mais 

membros de seus segmentos, como conselheiros tutelares, professores, profissionais da saúde, 

policiais militares e policiais civis, promotores, defensores e juízes. 

As atividades desenvolvidas no produto 02 (dois) que é a Capacitação da Rede são as seguintes: 

- Assessoramento ao planejamento do evento a ser realizado juntamente com o comitê gestor, 

que é o evento das oficinas e validação dos protocolos; 

- Acompanhamento do processo de organização do evento; 

- Apoio na elaboração do programa do evento em consulta com os membros do Comitê Gestor. 

Então é um trabalho bem conjunto entre o Comitê Gestor e a Consultoria.  

- Condução na capacitação de dois dias e meio totalizando 20 (vinte) horas, meio dia para 

discussão dos fluxos, um dia e meio para validação e consolidação do protocolo e meio dia para 

os procedimentos da escuta especializada. E por fim a elaboração do relatório final do evento.  

O 3º produto: A Capacitação dos Atores Atuantes e Relatórios do Evento com todos os pontos 

importantes. 

A assessoria ao Comitê para o desenho e implementação do modelo de gestão para o Comitê 

Gestor de mecanismo de monitoramento e avaliação para um funcionamento eficaz, o Comitê 

Gestor necessita construir, experimentar e institucionalizar o modelo de gestão do atendimento 

integrado após a implantação deste modelo de atendimento para isso é de fundamental 

importância à continuidade do trabalho de gerenciamento da Rede. Ou seja, a consultoria tem 

começo, meio e fim, mas o trabalho do Comitê na consolidação dos fluxos, implantação e 

implementação, é continuo para além da consultoria, sendo fundamental que exista um modelo 

de governança deste Comitê, com papeis e funções bem definidos que estão para além de uma 

gestão, isso não é um plano de gestão e sim de governo mais amplo de política pública, 

precisando entender que isso independe da gestão. De fato esse Comitê tem uma durabilidade 

grande, para além da Consultoria.  

As atividades envolvidas: 

- Mapeamento de experiências de gestão de rede integrada; 

- Desenho de um modelo de gestão para o Comitê Gestor apoiar a implementação do fluxo e do 

protocolo de atendimento integrado, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido;  

- Debate e aprovação do modelo de Gestor pelo Comitê gestor.  

E o produto final será: Modelo de Gestão do Comitê e Mecanismo de Monitoramento do 

Sistema de Garantia de Direitos - SGD implantados. Sendo este o 2º (segundo) produto que a 

Consultoria entregará ao Comitê.  

A assistência técnica a ser prestada ao Comitê Gestor inclui a participação e sistematização das 

reuniões do Comitê de Gestão e o assessoramento à Coordenação do Comitê Gestor. Como foi 

falado anteriormente, o tempo todo que a consultoria estará trabalhando diretamente com o 

Comitê Gestor, será uma consultoria bastante participativa para a gente poder ter os produtos 

para sistematizar. Gorete Vasconcelos ressaltou que faltou nesta apresentação o último produto, 

mas que pode ser discutido no debate, que é a Elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento 

da Violência Sexual ou Enfrentamento Violação de Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes, que será o 4º produto que foi solicitado pelo Ministério Público a este Comitê, na 

verdade ao COMDICA que estruturou o Comitê.  
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No cronograma de atividades, Gorete Vasconcelos relembrou que na primeira reunião com a 

Consultoria, a Coordenação Executiva solicitou que fossem divididos em 06 (seis) meses de 

Consultoria para renovação por mais 06 (seis) meses. Quando junto a Benedito Rodrigues e 

Jéssica Lima foram elaborar a proposta, que para tratar desses dois grandes primeiros produtos 

que resultarão no terceiro e no quarto produto, não dariam conta em 06 (seis) meses, então 

propuseram 08 (oito) meses de Consultoria podendo ser renovado por mais 04 (quatro) meses, 

dividido nas seguintes atividades com a respectiva carga horária, ressaltando que será para 

discussão e validação da Coordenação Executiva: 

- Desenho dos fluxos de atendimento integrado dos casos de violência – 100 (cem) horas; 

- Elaboração do protocolo único de atendimento integrado às crianças e adolescentes vítimas de 

violência – 100 (cem) horas; 

- Capacitação da Rede de Proteção – 60 (sessenta) horas; 

- Assessoria ao comitê para o desenho e implantação de um modelo de gestão para o Comitê 

Gestor e de mecanismos de monitoramento e avaliação - 60 (sessenta) horas; 

- Elaboração do Relatório Final – 50 (cinquenta) horas.  

Então se totaliza de 370 (trezentos e setenta horas), sendo que existe o produto da elaboração do 

plano que vai ser preciso discutir. Então, a proposta em linhas gerais é essa, para que se possa 

discutir, validar, reavaliar deixando todos à vontade para fazerem as sugestões que forem 

necessárias para a consultoria, deixando aberto para as perguntas e questionamentos.  

Maria de Lourdes informou através do chat que o COMDICA já tem seu Plano de 

Enfrentamento a Violência, sugerindo que seja revisitado pela Consultoria. 

Eduardo Paysan reforçou a fala de Maria de Lourdes, mas que também tem o Plano de 

Enfrentamento ao Trabalho Infantil, Plano de Enfrentamento à Situação de Rua. Colocou ainda, 

que essa demanda de construção de um Plano não veio do Ministério Público de Pernambuco, o 

Comitê se baseou no Guia do Conselho Nacional do Ministério Público, mas foi identificada na 

leitura desse guia a demanda de criação de um Plano especifico para esse Comitê. Disse ainda, 

acreditar que daria conta ter os fluxos e protocolos pactuados, até porque o Recife tem Planos de 

Violência Sexual, Trabalho Infantil, Situação de Rua, Socioeducativo, Primeira Infância e está 

para construir o Plano de Direitos Humanos, Convivência Familiar e Comunitária, sendo um 

plano de ação mais apropriado.  

Benedito Rodrigues disse que, uma questão é o Comitê ter um plano de ação bianual, etc e outra 

questão seria um Plano de Enfrentamento as Violências, por serem duas coisas distintas, pois 

depende das competências que serão estabelecidas no Recife se a elaboração dos Planos de 

enfrentamento seria uma competência desse Comitê Gestor, porque parece sim, do Conselho e 

pelo entendimento é um plano de ação para o comitê. 

Gorete Vasconcelos concordou com a colocação de Benedito Rodrigues, e relembrou a Eduardo 

Paysan que na primeira reunião aventou-se a questão de que o Plano Municipal de 

Enfrentamento a Violência Sexual que é Decenal que o Conselho tem parece está vencendo esse 

ano, então de fato disse não ter se colocado de uma forma mais clara e inclusive não foi incluído 

na proposta porque ficou meio interrogado, se seria a elaboração de um novo Plano ou revisitar 

e atualizar o existente dando mais um prazo, sendo uma discursão que precisa ter, mas também 

tanto Roberta Sartori como Ana Farias disponibilizaram passar os Planos existentes, o Guia 

Prático do CNJ, e todas as atas sistematizadas, e que todo esse material existente, a Consultoria 

está fazendo a leitura e se apropriando para que possa poder debater qual o melhor caminho, e 

que talvez seja um plano de ação que faça mais sentido nesse momento, mas isso é algo que 

precisa ser discutido coletivamente para verificar o que é realmente necessário para que possa 

pensar nos instrumentos que a Consultoria propõe. 

Ana Farias colocou que tem se falado durante as reuniões do Comitê, que o COMDICA, a 

cidade do Recife tem esses vários Planos, e uma das questões que tem se levantado é que seja o 

caso da gente verificar já que existe  possibilidade de rever todos esses Planos, de se ter um 
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Plano único onde tenha dentro desse plano único, todas as questões de enfrentamento a 

violência sexual, trabalho infantil, e todos os outros planos. O Comitê para a formatação dessa 

situação de violação, de vitimização ou testemunhas de violência. Disse ainda, que não sabe se 

expressou de forma clara o que está propondo, mas tendo em vista os vários Planos Municipais 

já existentes, ter um único documento que abranja e que contemple todos os Planos Municipais 

juntos sem a necessidade de criar um novo Comitê para cada Plano, e que este comitê servindo 

de aporte para todas essas questões, porque na verdade essas crianças e adolescentes nessas 

várias situações de abuso e exploração sexual, enfrentamento a erradicação do trabalho infantil, 

e todas as outras situações já mencionadas, são violações de direitos e que deslancham em 

violências, podendo deslanchar em ameaças de morte e uma série de outras coisas. Reforçou 

novamente a seguinte questão: Será que não seria o momento de revisitar todos esses Planos 

Municipais e ter esse Comitê como norte dessas ações todas. Disse ainda, que fez essa 

colocação, porque fica compartimentalizando as várias situações que envolvem as nossas 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.   

Eduardo Paysan reforçou sua colocação anterior, no sentido da perspectiva de proteção integral 

à criança e adolescente e acreditando que daria conta só através do Plano Municipal de Direitos 

Humanos da Criança e Adolescente, que vai pegar desde a perspectiva da promoção no sentido 

da prevenção até os direitos violados até tomar os níveis ameaças e tudo mais. Esse Plano em si 

pode ser o grande guarda-chuva para poder conectar todos os tipos de violações que se tem nos 

Planos específicos, mas não sabe, se a criação desse Plano guarda-chuva de Direitos da e do 

Adolescente eliminaria a necessidade dos Planos específicos, até porque descem ao 

deterioramento. Por exemplo, agora no Plano Socioeducativo estão tratando em um grupo de 

trabalho especifico a proteção à vida que do tipo de violência letal mais séria que acontece. 

Então (falha no áudio) em função do Comitê desse plano de ação de atuação deste comitê de 

Gestão Colegiada já seria suficiente e o COMDICA, tem uma missão maior que é olhar para 

esses planos e priorizar não só a criação do Plano Municipal de Direitos Humanos, mas a 

política de atendimento numa perspectiva global porque a única política que temos é a de 

atendimento especial de direitos violados de 2004. 

Gorete Vasconcelos concordou com a fala de Eduardo Paysan e compartilhou de  uma 

experiência no município da Bahia que se chama Belmonte, quando foram elaborar um plano 

especifico de violência sexual que inclusive era um projeto que a Childhood Brasil abriu nessa 

cidade, foi aberto um debate com o CMDCA, os atores estratégicos chegando à conclusão que 

não era interessante fazer mais um Plano l de Violência Sexual, porque já existia Plano da 

Primeira Infância, Plano de Erradicação do Trabalho Infantil entre outros. Com isso, conseguiu 

avançar na perspectiva de elaborar um plano mais amplo, mas antes disso a consultoria teve que 

fazer todo um trabalho em conjunto com o CMDCA de revisitar os planos existentes, pensar 

quais eram as ações e atividades que dialogam com a temática com a violência sexual e violação 

de direitos humanos e a partir disto, por meio de oficinas consolidarem um plano. Reforçou ser 

um caminho muito interessante, mas, que a decisão e o amadurecimento cabem ao COMDICA, 

à consultoria se dispõe a estar junto ao COMDICA, mas fica dependente ao direcionamento que 

a Coordenação Executiva dará para esta questão especifica. 

Benedito Rodrigues concordou com fala de Gorete Vasconcelos, e reafirmou ser muito 

interessante. Falou ainda que assessorou o CONANDA na elaboração do Plano Nacional de 

Direitos Humanos pelo UNICEF, e que seria muito interessante construir um plano de proteção 

integral à criança e adolescente e não só os planos específicos, sendo uma sugestão interessante 

e que não se trata de validar os planos e sim de consolidar os planos em um plano único. 

Quando se fala de prevenção a violência física tem muitos elementos que podem prever a 

violência armada, por exemplo, sugeriu  fazer umas teorias de mudanças das várias formas de 

violência e fazer uma consolidação integrando todos os planos estabelecendo núcleos de 

prevenção e tudo mais. 
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Katia Pintor concorda inteiramente que esse comitê precisa focar no que é de sua 

responsabilidade, e deixar para o pleno do COMDICA o que é de responsabilidade deste. 

Concordou inteiramente com Eduardo Paysan, quando ele fala do Plano de Direitos Humanos 

da criança e do Adolescente, concordando também que esse plano embora ele possa abarcar 

uma serie de pontos, de violações das crianças e adolescentes, não seria prudente ser colocado 

todo em um só, em especial no contexto político do cenário nacional que se encontra, pois se a 

já tem dificuldade de pautar, de monitorar, de executar essas políticas de proteção quando elas 

estão compartimentalizadas por conta de todas as suas especificidades que já é histórica quem 

dirá se estiverem todas em um plano só e tenderá no futuro a ir resumindo, então nesse 

momento é importante que demarque esse campo muito bem demarcado e que garanta que essas 

políticas elas estejam ainda compartimentalizadas para que tenham cada vez mais visibilidade.  

Josinês Rabelo afirmou concordar com a temática que está sendo trabalhada e concordou 

plenamente com a fala de Katia Pintor, até porque é interessante que em algum momento possa 

dizer que a fragmentação em algum momento ela enfraquece, mas nesse contexto o ideal é que 

possa focar ao que foi determinado para que essa consultoria fizesse, pois infelizmente não é 

uma cultura brasileira de pensar as políticas de forma inter-setorial, e que nesse momento diante 

do desmonte, de compromisso, de vontade política e que realmente as ações cheguem até as 

populações mais vulneráveis, e que seria muito interessante pensar em uma política de direitos 

humanos assim como um plano e colocar todos os planos dentro de um único, mas que esse é o 

momento de pensar oportunamente e, garantir que essa proposta agora aconteça e que aos 

poucos ir construindo as utopias de ter os planos tudo juntos, dos órgãos e atores fazendo aquilo 

que realmente devem ser feito, mas no momento tem que fazer com que essa ação atual 

aconteça para depois voltar a pensar nesse plano mais amplo integrando tudo. 

Ana Farias fez o encaminhamento de finalização da após todos participantes sinalizarem 

concordar com a proposta da consultoria. 

 

 

 

 

  

 

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

 

 

Reunião com arquivo de imagem/áudio.  

 

 

Técnica responsável: Roberta Sartori  

Relatoria: Luiz Eduardo 
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