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A X Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Recife foi 
realizada pelo Conselho Municipal de De-
fesa e Promoção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Recife com o apoio 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Juventude, Política sobre Drogas e Direi-
tos Humanos, nos dias 18 e 19 de outubro 
de 2018, no Recife Praia hotel, das 08:00h 
às 17:30, tendo como tema: Proteção In-
tegral, Diversidade e Enfrentamento das 
Violências.

O objetivo geral da conferência foi 
mobilizar os integrantes do Sistema de 
Garantias de Direitos (SGD), Crianças e 
Adolescentes e a Sociedade para a cons-
trução de propostas voltadas para a afi r-
mação do princípio da proteção integral 
de crianças e adolescentes nas políticas 
públicas, fortalecendo as estratégias/
ações de enfrentamento às violências e 
considerando as diversidades, a conferên-

cia contou com a seguinte programação:
No dia 18/10 - Credenciamento e cof-

fee break; Apresentação cultural da Casa 
Menina Mulher; Leitura e aprovação do re-
gimento interno; Palestra magna “Prote-
ção Integral, Diversidade e Enfrentamen-
to das Violências”; Almoço; Realização 
dos grupos de trabalho/eixos orientado-
res; encerramento dos trabalhos do dia. 
No dia 19/10 – Apresentação cultural com 
a Escola Pernambucana de Circo; Plená-
ria fi nal; Almoço; Reunião dos segmentos 
para defesa de proposta para os delega-
dos; Votação para eleição dos delegados 
para a XI Conferência Estadual de Direitos 
da Criança e do Adolescente de Pernam-
buco; Apuração de votos; Encerramento.

Este Relatório Final busca sintetizar os 
principais resultados e registrar os mo-
mentos fundamentais ao entendimento 
do processo de construção da Conferên-
cia.

APRESENTAÇÃO

4
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Maria do Livramento Aguiar
Presidente do COMDICA

Bom dia minha gente, já começamos 
bem, gostaria de agradecer a presença de 
todas as pessoas que vieram para a reali-
zação desse evento, gostaria de agrade-
cer a todos que estão à mesa. Esperamos 
ter dois dias de trabalho bem produtivos, 
e que a conferência consiga construir pro-
postas para o Estado, para a federação, 
que a gente consiga ter dias mais promis-
sores para as crianças e adolescentes do 
nosso Recife. Obrigada pela presença de 
todos e de todas.

Vitor Gabriel
Representante do FOSCAR

Bom dia, bom dia a todos, é um pra-
zer imenso estar aqui nessa mesa, não é 
fácil ser criança e adolescente no Recife 
nestes tempos. Eu quero agradecer tam-
bém a todas as crianças e adolescentes 

MESA DE ABERTURA

que fazem parte do FOSCAR, e todos que 
vieram, porque é um momento muito im-
portante para nós, porque é aqui que nós 
vamos buscar os nossos direitos, é aqui o 
que vamos buscar o que a gente precisa, 
o que necessitamos. Eu quero agradecer 
a todos aqui do COMDICA também, do 
FOSCAR. Muito obrigado.

Rayane Vitória
Representante do FOSCAR

Bom dia, meu nome é Rayane, eu sou 
da instituição Casa Menina Mulher, e es-
tou hoje aqui representando o FOSCAR. 
É muito bom estar aqui na X Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Cidade do Recife, e eu 
queria dizer que o FOSCAR é muito bom, 
e ajudou muito a mim, particularmente. 
Porque lá a gente tem direito de fala e tem 
como dar a nossa opinião, então eu que-
ria deixar aqui para todos os adolescen-
tes que não foram ainda no FOSCAR que 

MESA DE ABERTURA
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peçam aos seus representantes para que 
levem, porque realmente é muito bom. 

Rosa Maria Salvi Carvalheira
Promotora e membro
do Ministério Público 

Bom dia a todos, queria parabenizar 
a realização desse evento em nome da 
Presidente do COMDICA Maria do Livra-
mento Aguiar e também do Prefeito em 
exercício, Luciano Siqueira, e aqui saúdo 
todos os membros dessa mesa. É um pra-
zer para o Ministério Público estar pre-
sente nesse espaço democrático. Nossa 
democracia que vem sendo atacada nes-
ses últimos dias, e dizer que o Ministé-
rio Público sempre se fará intransigente 
na defesa da democracia, do respeito às 
minorias, do respeito à diversidade, e ja-
mais serão tolerados quaisquer atos que 
digam respeito a colocar em dúvida essa 
participação popular na discussão das 
políticas públicas. Então eu queria dizer 
que é importante esse momento agora de 
discussão das políticas públicas voltadas 
para a criança e para o adolescente. É um 
momento que a nossa sociedade pode 
participar, e isso é garantido pela nossa 
Constituição Federal, e foi consagrado na 
Constituição e depois Garantido no nos-
so Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, a criação dos Conselhos de Direitos da 
Criança, e esse momento da conferência é 
um momento em que todos da sociedade 
e das entidades não governamentais e go-
vernamentais podem discutir livremente, 
democraticamente, os direitos da criança. 
Parabenizar Lívia também pela escolha 
do tema, a Proteção Integral, Diversida-
de e o Enfrentamento das Violências. O 
Ministério Público acredita que só pode-
remos enfrentar toda a violência voltada 
para a criança através da articulação e da 
rede de proteção forte. Então é importan-
te que todas as discussões tratem dessa 
articulação da rede. Eu já estou a mui-

tos anos nessa área da infância, e eu vejo 
que ninguém consegue resolver nenhum 
problema atuando solitariamente. Então, 
todos os ganhos que se teve nessa área 
foi uma rede de proteção forte atuando 
articulada, em conjunto. Então, a gente 
espera aqui dessas discussões de hoje, de 
amanhã, que seja pensado nesse fortale-
cimento da rede de proteção à criança e 
ao adolescente, bem como dos serviços 
de atendimento à criança, porque o en-
frentamento, a violência e o enfrentamen-
to à situação de rua, ao trabalho infantil, 
não é única e exclusivamente da assistên-
cia social. Ele perpassa por todas as áreas, 
saúde, educação, esporte, cultura, e aí nós 
não podemos deixar de lado todos esses 
órgãos que também podem ajudar nesse 
enfrentamento. Queria desejar um bom 
dia de trabalho pra vocês, hoje e amanhã, 
e uma boa conferência, e dizer que os re-
sultados dessas discussões o Ministério 
tomará como base na sua atuação, para 
cobrar do poder público a efetivação de 
tudo o que foi discutido e deliberado aqui 
nesse momento democrático. Bom dia.

Bruno Medeiros
Representante do Secretário Estadual 
Criança e Juventude (Clóvis Benevides)

Bom dia, cumprimento aqui à mesa em 
nome da presidente do COMDICA, Maria 
do Livramento, em nome do qual eu cum-
primento os demais representantes. A 
conferência eu considero um dos momen-
tos mais importantes aqui para a escuta 
de quem está na ponta, para a construção 
de políticas públicas, e principalmente 
para o momento que a gente vive agora. 
Eu acho que é um momento pra gente for-
talecer os direitos da criança e da juven-
tude, e discutir questões para não deixar 
retroceder, além de fortalecer, a luta e não 
deixar retroceder. E nesse sentido, eu dei 
uma lida aqui, eu acho o tema realmen-
te essencial, muito importante, eu acho 
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que os debates nos grupos aqui que vão 
ocorrer pela tarde, é importante que além 
de serem propositivos, eles fortifi quem o 
que já existe e os direitos. Então eu desejo 
um bom dia de trabalho hoje a amanhã 
pra todo mundo, e deixo a saudação aqui 
do Secretário de Desenvolvimento Social, 
Criança e Juventude Clóvis, e do Gover-
nador Paulo Câmara. Obrigado.

Elizabete Godinho
Representante da Secretária de 
Desenvolvimento Social, Juventude, 
Políticas sobre Drogas e Direitos 
Humanos da Prefeitura do Recife
(Ana Rita Suassuna)

Bom dia a todos e todas, saúdo a mesa 
aqui na pessoa de Lívia, a presidente do 
COMDICA, em nome dela, todas as de-
mais pessoas também da plenária que se 
fazem presentes aqui. Esta conferência, 
ao iniciar pelas vozes dos tambores, elas 
trazem para este espaço a luta ancestral 
de tantas mulheres, tantos homens que 
se dedicaram à organização social, à luta 
política, para que nós estivéssemos aqui, 
em 2018, 70 anos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, e 30 anos da 
Constituição Cidadã, estivéssemos aqui 
num momento bastante crítico do nosso 
país, num espaço democrático, reafi rmar 
a garantia dos direitos das nossas crian-
ças e dos adolescentes, e das políticas 
públicas. Então, por esse eco da voz dos 
tambores, é que aqui nesta plenária eu 
quero reafi rmar com todos vocês, primei-
ro, tambores sim! Maracatu sim! Crianças, 
sim! Cultura, sim! Educação, sim! Porque 
são esses caminhos que vão nos levar a 
trabalhar com nossas crianças e questio-
nar a ideia de que essas crianças tenham 
que usar hoje armas. As armas que essas 
crianças precisam estão no movimento da 
consolidação, do fortalecimento de vín-
culos, da convivência familiar e comunitá-
ria, da garantia dos direitos e de todas as 

políticas públicas. Então é um momento 
bastante exigente, para que nós possa-
mos aqui, a partir das nossas falas, a par-
tir dos compromissos, colocar cada vez 
mais de que a nossa luta não implica mais 
nenhum retrocesso. A nossa luta volta-se 
para garantir cada vez mais esses direitos, 
e cada vez mais a gente se juntar e nos 
agregar, trazendo para esse campo da 
luta democrática todas as organizações, 
todas as pessoas, todos os movimentos, 
para que nós possamos reafi rmar cada 
vez mais um mundo melhor para as nos-
sas crianças e para os que venham depois 
de todos nós. Não vou me aprofundar, 
mas quero dizer aqui o seguinte, aqui é o 
momento de montar o acampamento da 
resistência. Então, X Conferência dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente do Re-
cife, Proteção Integral, Diversidade e En-
frentamento das Violências, enfrentemos 
a violência com toda a altivez de nossos 
antepassados de luta nos legaram, então 
por toda essa memória, ditadura nunca 
mais! Obrigada.

Luciano Siqueira
Prefeito em exercício

Bom dia. Eu como sempre já me exi-
mo dos cumprimentos formais, abraço a 
todos a mesas e todas e todos vocês que 
estão na plenária. O Prefeito Geraldo Jú-
lio está fora da cidade, devendo retornar 
só no fi m de semana, e provavelmente, se 
aqui ele estivesse, ele teria comparecido 
à abertura dessa conferência, como gesto 
de reconhecimento da importância e do 
valor das conferências municipais seto-
riais, como instrumento de avaliação das 
políticas públicas e monitoramento de 
uma realidade sempre em movimento, e 
infelizmente muito agressiva para com a 
maioria da nossa população, e também 
como instrumentos de aprimoramento da 
relação entre o governo municipal e as di-
versas instâncias da sociedade. Mas Ge-
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raldo retorna só no domingo, e com muita 
honra eu compareço aqui para abraçar vo-
cês. Se eu tivesse aqui agora que comentar 
para acrescentar ou corrigir, alterar uma 
linha que fosse de um documento que ti-
vesse sido lido nesse instante pela nossa 
secretária executiva Bete Godinho, eu di-
ria “assino embaixo sem nenhuma altera-
ção”, porque Bete foi perfeita em expres-
sar o nosso sentimento, e seguramente 
expressar a percepção de todos que aqui 
estão do instante em que nós vivemos no 
país, e a absoluta oportunidade de uma 
conferência com essa temática, proteção 
integral, diversidade e enfrentamento das 
violências. Até o dia 28, nós todos temos 
ainda muito tempo para reforçar nossas 
convicções e travar uma batalha que não 
é fácil, não é simples, mas historicamente 
já se travou muitas vezes, com êxito, que é 
a batalha entre a consciência das pessoas, 
entre o debate aberto, entre o respeito às 
diferenças e a construção de uma consci-
ência social avançada, em defesa de valo-
res superiores, contra a imposição de per-
cepções e atitudes momentaneamente, 
provavelmente a uma maioria da popula-
ção, através de mecanismos sofi sticados 
da alta tecnologia, hoje denominada inte-
ligência artifi cial, que a 04 anos, mecanis-
mos contratados de fora vem interferindo 
como monólogo perigoso, típico de pro-
postas autoritárias, infl uenciando milhões 
de brasileiras e brasileiros, que nesse ins-
tante sofrem as consequências da crise 
profunda em que nós estamos atolados, e 
sem perspectiva de saída. Ambiente fácil 
para que pela inteligência artifi cial, pela 
manipulação das redes sociais, se pos-
sam despertar uma parcela muito grande 
dos brasileiros e brasileiras seus instin-
tos mais primitivos, a ponto das pessoas 
sequer aceitarem conversar, dialogar. É 
possível superar essa onda conservado-
ra apoiada nesse arsenal de instrumentos 
sofi sticados? Eu não quero forçar a bar-
ra, fazer um raciocínio simplista, mas eu 

dou 02 exemplos históricos, importantes, 
em que prevaleceu o que há de melhor no 
povo. Um o da insurreição pernambuca-
na, quando brasileiros aqui nascidos, ín-
dios, negros, pequenos comerciantes, tra-
balhadores rurais e portugueses que aqui 
vieram e se tornaram brasileiros, reinóis 
como se dizia antigamente, enfrentou nas 
batalhas dos montes Guararapes o exér-
cito mais poderoso da época, o exército 
holandês, que pôs aqui quatro mil solda-
dos, munidos dos armamentos mais mo-
dernos, segundo as ideias de estratégia e 
tática militares consagradas por um gran-
de estrategista, um monarca sueco cha-
mado Gustav Adolf, mas era um exército 
experimentado na guerra de movimentos, 
em terreno plano. E nós, os da resistência, 
com porrete de pau e madeira, espingar-
da de caça e muita astúcia, fomos capa-
zes de atrair esse exército poderoso para 
um terreno que eles não conheciam, da 
mata, das veredas, do terreno acidentado, 
e gradativamente fomos subtraindo do 
poderoso inimigo parte das suas armas, 
e ao fi nal vencemos, os holandeses foram 
expulsos, e nós plantamos aqui naquele 
instante um dos pilares da nacionalidade 
brasileira. Num tempo recente, coinciden-
temente, eu era preso político do regime 
militar, acompanhei o fi nal da guerra do 
Vietnã preso lá em Itamaracá, o exército 
mais poderoso, melhor dizendo, as forças 
armadas mais poderosas que a história da 
humanidade registra as forças norte ame-
ricanas, munidas das armas mortíferas 
mais sofi sticadas, apoiadas num desen-
volvimento científi co e tecnológico sem 
concorrente, perdeu para um povo pobre, 
simples, cujos soldados quando ocupa-
ram a capital Hanói, vitoriosos, um jorna-
lista francês que cobria a guerra disse que 
o mundo se espantou, porque entraram 
em Hanói homens e mulheres de estatura 
mediana, calçando tênis, com suas armas 
nas costas, e se assustavam os estrangei-
ros. “Como que esse povo foi capaz de 
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derrotar as forças armadas mais podero-
sas do mundo?” Derrotaram sim, porque 
eram movidas por uma forte consciência 
nacional, por um sentido de justiça, por 
muita unidade e muita astúcia, tática, ca-
pacidade de resistir à diversidade. Daqui 
até o dia 28 minha gente, está espocan-
do por toda parte do país manifestações 
de resistência espontâneas, de pessoas 
que inclusive você vê na rua e percebe 
que nunca atuaram de maneira organiza-
da, não pertence a partidos políticos, não 
pertence a conselhos de moradores, a sin-
dicatos, a associações diversas, mas fo-
ram impelidas pela própria consciência a 
ir pra rua dar um sinal de vida e dizer “não 
é possível que no início do século XXI, 
nós, o Brasil, um país da dimensão e da 
importância geopolítica do Brasil, e com a 
construção de uma índole do seu povo, e 
de valores civilizatórios possa se subme-
ter a um tempo terrível que venha por aí, 
se o pior acontecer no dia 28. Até lá são 
12 dias, contando de hoje. 12 dias para a 
resistência, 12 dias para abrir a cabeça das 
pessoas, para compreender que além de 
dois programas completamente distintos, 
diametralmente opostos, e o programa do 

que está na frente das pesquisas, atinge o 
SUAS de maneira mortal. Nós aqui vamos 
debater essa temática, o que acontecerá 
conosco, com as nossas políticas públi-
cas, se o pior acontecer? Mas é preciso 
que às pessoas, além da compreensão de 
que são dois programas diametralmente 
oposto. Na verdade minha gente, trava-se 
nesse instante um grande confronto entre 
o ódio e o amor, entre a violência e a paz. 
Este é o desafi o que está diante de nós, e 
eu espero, eu não vou poder permanecer, 
não vou poder assistir a palestra magna 
da professora Leila, eu tenho que voltar 
à prefeitura porque tenho que cumprir 
uma agenda, mas eu espero e torço para 
que essa conferência além de ser de fato 
um ambiente democrático em que cada 
um e cada uma de vocês possa dizer o 
que pensa, e da parte nossa do governo, 
abertos a ouvir toda crítica, todo ques-
tionamento, toda cobrança, para que nós 
possamos aprender com a crítica, errar 
menos e acertar mais, seja também o mo-
mento de resistência, em defesa da paz, 
da vida, e do direito do povo brasileiro. 
Muito obrigado.
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REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

APRESENTAÇÃO DA CASA MENINA MULHER
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PALESTRA MAGNA

Bom dia. Eu saúdo as autoridades aqui 
presentes, principalmente os adolescen-
tes e as crianças, são quantos minha gen-
te? Levantem a mão só para eu ter noção... 
das crianças e dos adolescentes... muito 
bem. Eu já vi alguns rostos conhecidos da 
Secretaria de Saúde, Joana, trabalho na 
vigilância, Rafaela, e queria fazer uma 
saudação especial para uma pessoa que 
eu conheço há muito tempo, que é um 
dos grandes responsáveis por articulação 
de rede, que é o objetivo dessa fala de 
hoje, que é Paulo Frias. Eu aprendi muito, 
quando comecei há 14 anos na vigilância, 
me deparando com esse tema. Quando 
eu crescer eu gostaria de fazer só um 

PROTEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E 
ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS
PROFESSORA LEILA NOVAES

pouco do que Paulo Frias consegue fazer 
articulando redes. Então... Eu vou fazer 
umas perguntas antes de começar, vocês 
levantem a mão. Quem conhece agenda 
2030? Já ouviu falar? Quem conhece o 
PSE Programa Saúde na Escola? Quem 
conhece a Política de Saúde do Homem 
do Recife? A Política de Saúde LGBT? 
Quem conhece o Fórum Intersetorial de 
Saúde Mental Infanto-juvenil? Exatamen-
te. Quem já participou? Vejam só, no tema 
Proteção Integral, Diversidade e Enfrenta-
mento das Violências, o meu olhar é o 
olhar da saúde. Então eu vou trazer algu-
mas contribuições da saúde para esse 
tema, e eu também sou professora de po-
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líticas públicas para crianças e adolescen-
tes no curso de medicina da UNICAP. Só 
para iniciarmos a ideia de hoje, vocês fala-
ram sobre o fortalecimento dos Conse-
lhos de Direitos da Criança e do Adoles-
cente. Quem estava aqui na IX Conferência? 
Alguns adolescentes, certo. Vejam que 
em relação ao tema, o objetivo era forta-
lecer os Conselhos de Direitos. Fortalecer 
a ideia de direito, claro que também liga-
da à ação, mas o grande objetivo hoje é a 
gente avançar nesse processo, ou seja, 
como é que a gente transforma as ques-
tões referentes à proteção de direitos, 
como é que a gente aproxima isso da rea-
lidade das pessoas. É avançar realmente 
na ação, na garantia. Essa é a ideia. Para 
falar sobre isso, eu vou falar de uma das 
principais políticas do Brasil, responsável 
pela diminuição de iniquidades, que é a 
estratégia de Saúde da Família. Quem 
aqui conhece a estratégia de Saúde da 
Família? Poucas pessoas, mas nem todas 
estão na área de cobertura, que a gente 
tem cerca de aproximadamente 60. O que 
é que acontece, ela tem uma forma de 
atuação que é dividida por território, e se 
aproxima desses territórios. Como é que a 
gente quer fazer uma vigilância, uma pro-
teção da violência? Precisamos nos apro-
ximar dos territórios. Essa é uma das prio-
ridades. Eu estava com os alunos numa 
determinada comunidade, aí a gente en-
trou na casa dessa senhora. Quando ela 
começou a relatar a história dela, que um 
homem foi na casa da mãe dela, que ela 
tinha vários fi lhos, ela passava fome, aí o 
senhor disse assim, “me dê aqui sua fi lha 
que eu vou tomar conta dela, eu levo para 
criar”. Na verdade não era levar para criar, 
ele pegou a criança, que tinha cerca de 10 
anos, levou para casa, abusou várias ve-
zes, ela teve vários fi lhos, ou seja, ele ca-
sou com essa mulher, que passou a vida 
toda desde criança sendo violentada. 
Pode acontecer, mas esse tipo de violên-
cia específi co é cada vez mais raro. É mais 

difícil, passar despercebida a vida toda, 
desde criança, uma violência desse tipo. 
Signifi ca o quê? Que a gente avançou, 
mas precisamos avançar muito mais, por-
que temos novas violências, e novos for-
matos, hoje. Vou trazer alguns números 
para vocês terem noção do que vem 
acontecendo no Recife, do perfi l da vio-
lência do Recife. São números, mas preci-
samos aprender a trabalhar com números, 
e trabalhar com a experiência de vocês. 
Todos vocês aqui tem experiência, de re-
latos de violência, e como é que vocês 
trabalham com isso. Essas informações 
que eu vou mostrar para vocês são infor-
mações da saúde. Às vezes a gente tem 
várias fontes de informações, e não sabe 
nem relacionar a quantidade de informa-
ções que a gente tem. Temos informação 
da fi cha de notifi cação de violência. Al-
guém conhece a fi cha de notifi cação de 
violência da saúde? Do SINAN? Alguns. 
Vejam que nem a saúde conhece a gente 
ainda vai chegar nisso aí. O que acontece 
que vocês podem ver aqui, primeiro, cha-
mar atenção em casos de violência sexu-
al, em termos de número absoluto, veja 
que estes dados da saúde são apenas a 
ponta do iceberg, que é o que a gente 
consegue identifi car. São aqueles dados 
que os profi ssionais de saúde conseguem 
notifi car. Sabemos que é muito mais do 
que isso, porque a maioria dos profi ssio-
nais não notifi cam. Esses dados estão dis-
poníveis na internet, depois eu mostro a 
vocês. Em 2007 em relação à violência o 
que acontece, quando a gente olha crian-
ças e adolescentes, o público mais atingi-
do onde a gente teve o maior número de 
casos estão entre os adolescentes, que 
para o Ministério da Saúde segue a regra 
da OMS, é 10 e 19 anos, e aí você tem um 
recorte de gênero forte, você tem as mu-
lheres, 453 mulheres e meninas, adoles-
centes. No caso de tentativa de suicídio, 
quando você compara crianças e adoles-
centes, você tem os mais atingidos ado-
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lescentes, de 10 a 19 anos. E aqui você tem 
também o recorte de gênero, isso a tenta-
tiva, casos suspeitos e confi rmados, 249 
mulheres, 66 homens, tentativa. Veja que 
em relação à tentativa segue padrão de 
muito mais mulheres ou meninas tenta-
ram suicídio. Os homens morrem mais por 
suicídio. Algumas categorias ainda são di-
fíceis de análise, por toda uma questão 
cultural. Por exemplo, a gente tem aqui 
homossexual, poucos casos, mas eu cha-
mo atenção aqui para questão dos bran-
cos ignorados. 488 de tentativas de suicí-
dio, e 285 de violência sexual. Ou seja, 
sabemos em relatos, informal, que tem 
uma relação, que tem uma violência hoje 
voltada para o público por questões de 
gênero e principalmente por questões de 
sexualidade, público LGBT, mas não con-
seguimos nem detectar isso direito. Sain-
do de Pernambuco, a gente agora está 
em Recife. Percentual de notifi cação de 
violência interpessoal segundo faixa etá-
ria em Recife, de 2009 e 2017. Se vocês 
forem pegar esses dados, vocês obser-
vam que a violência segundo esses dados 
vem aumentando muito, porque o que 
vem aumentando na verdade é a detec-

ção da gente, ou seja, começamos a reco-
nhecer a violência, o que já é um passo. 
Mas eu chamo atenção aqui para a faixa 
etária de 0 a 9 anos, qual é a violência que 
mais aparece? Para crianças, negligência 
e abandono. Qual é a violência que mais 
aparece para os adolescentes, repetindo, 
é a faixa etária da OMS e da saúde, de 10 
a 19 anos. A gente tem primeiro lugar vio-
lência física, em segundo lugar a violência 
sexual. E aí a vigilância do Recife acabou 
de publicar um material só sobre violência 
em pessoas com transtorno e defi ciência, 
que tem um público aí que você tenha 
uma violência recorrente. Então o que é 
que temos aqui na faixa etária, criança, 
segundo grupo etário, e aí o que chama 
atenção como mais atingida quando a 
gente compara as crianças e os adoles-
centes, a faixa etária mais atingida são de 
adolescentes. E para terminar essa a par-
tir de números, vamos parar a ação, que é 
o nosso grande objetivo, eu tabulei os úl-
timos dados que estão disponíveis na in-
ternet, são os dados do SIM, que é o Siste-
ma de Informação de Mortalidade, que é a 
declaração de óbito. Na hora que você 
morre, pode ter o dinheiro que tiver, tem 
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uma declaração de óbito, e isso é do SUS. 
Veja aqui mais uma vez, a violência apare-
ce mais onde, que a gente viu? No sexo 
feminino. Mas quem é que morre mais por 
questões de violência física, de agressões 
de uma forma geral? São os homens. En-
tão temos um recorte de gênero grande, a 
violência machuca e ela mata, e não só as 
mulheres, elas atingem os homens tam-
bém, e a gente vai se aprofundar aí. Te-
mos no geral de casos externos, meninos 
em 2016, 1.141, crianças e adolescentes. Eu 
fi z a separação até 19 anos. E femininos 
186. Quando você vai para agressão, 700 
por 40. Então, sabemos que a violência é 
multissetorial, estão várias questões en-
volvidas, principalmente relacionadas à 
cultura. Você sofrer um abuso sexual é 
muito diferente de você pegar uma gripe, 
por exemplo, tem questões comporta-
mentais ligadas à cultura, ligadas a forma 
como vemos as coisas. E aí acontecem os 
esforços mundiais, com objetivos segui-
dos por vários países, a gente tem uma 
Agenda Nova que falta essa questão de 
direitos humanos, e que o Brasil segue, e 
que precisamos conhecer. Agenda Nova 
que se chama objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável, isso aqui é para vocês 
irem atrás dessa agenda depois. Ela tem 
17 objetivos amplos, eu vou só pinçar dois 
para vocês verem como é que funciona. 
Um deles que é importantíssimo, que tem 
a ver com a temática da violência, é a 
igualdade de gênero, como vocês viram 
nos números. Que é alcançar essa igual-
dade. E aí vejam, quando falamos de gê-
nero, estamos de homens e mulheres, mas 
não podemos esquecer os travestis, os 
transexuais, que são invisibilizados na 
nossa sociedade. E o outro, de paz e justi-
ça. Um desses objetivos, por exemplo, é 
eliminar todas as formas de violência, e 
ele coloca como importantíssimo, por 
exemplo, valorizar os serviços domésticos 
compartilhados dentro do lar. Vejam que 
quando falamos de igualdade de gênero, 

não necessariamente a política tem que 
ser voltada só para meninas ou adoles-
centes, você pode incluir os homens, isso 
é extremamente importante. Aqui em Re-
cife, que é antigo, o Instituto Papai, al-
guém já ouviu falar? Pronto. Desde a épo-
ca que eu estudava na Universidade 
Federal 20 anos atrás, trabalhava a ques-
tão da paternidade, e hoje é referência no 
Brasil para políticas públicas nesse senti-
do. Então quando você trabalhar a ques-
tão do que faz o homem, do que faz a mu-
lher, de gênero de uma forma geral, você 
está trabalhando com a questão da igual-
dade de gênero. E aí são vários objetivos, 
entre eles, por exemplo, acesso universal 
à saúde sexual e reprodutiva, e vocês vão 
ver como isso tem tudo a ver com a ques-
tão da violência, e desenvolver institui-
ções efi cazes e responsáveis. Vejam que 
são muitas coisas para conhecer, e quan-
do eu recebi esse convite, agradecendo o 
convite, que mandaram para mim os do-
cumentos, eu fi quei impressionada com a 
organização. Eu conheço algumas coisas 
da saúde, mas falta conhecer de outros 
setores. Fiquei realmente impressionada, 
e está lá nos objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável. Você tem instituições que 
sejam instituições responsáveis, efi cazes, 
transparentes. O que acontece, o que a 
gente espera em cada nível local é não 
deixar ninguém para trás. Depois vejam 
esse vídeo, tem um vídeo na internet. To-
dos devem ter uma oportunidade justa 
nessa vida, seja quem for e onde estive-
rem. Devemos alcançar primeiramente 
aqueles que estão mais para trás. Quem 
são as pessoas, quem são os grupos no 
Recife, seja de criança e de adolescentes 
que estão mais atrás? São esses que a 
gente precisa se preocupar mais. Todas as 
pessoas são importantes, e serão incluí-
das. Esse é o grande objetivo. Então va-
mos para os temas específi cos desse en-
contro. Proteção integral. A palavra 
integral tem vários sentidos. Eu trabalhei 
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no CAPS AD, foi quando a gente começou 
a atender adolescentes. Isso pelo Ministé-
rio Público era só para adultos, não, “mas 
vocês têm que fazer”. Ou seja, é o Ministé-
rio Público estimulando o que a saúde 
tem que fazer. “Vocês não tem não, mas 
vocês têm que ter. Se virem. Tem que ter 
serviços para adolescentes”. A gente co-
meçava a receber. Eu recebi alguns, por 
exemplo, que estavam em liberdade assis-
tida, e aí chegava no CAPS AD por causa 
de uso de drogas, quando a gente ia ver a 
vida desse jovem, estava numa casa, numa 
família que era criado pela avó, mas a vó 
não tinha nenhuma relação com ele, en-
tão a família um pouco desorganizada, a 
escola que ele estava era péssima, o me-
nino morava num lugar totalmente insalu-
bre, como é que eu vou trabalhar a ques-
tão só da saúde, sem ter saúde, educação, 
sem estar na comunidade vendo sanea-
mento básico, condições de moradia? 
Quantas vezes, com as pessoas que vocês 
atendem vocês se sentem de mãos amar-
radas? Porque eu preciso de outras coisas 
que eu não dou conta. Isso é proteção in-
tegral. Não dá mais só para pensar saúde, 
não dá mais para pensar só educação, 
não dá para pensar só sistemas de garan-

tias de direitos. A gente precisa avançar e 
pensar como é que a gente se une, como 
é que a gente trabalha junto. Esse é o 
grande desafi o. Outra concepção de inte-
gralidade que a gente usa na saúde e vo-
cês também é o seguinte, é uma ideia 
temporal. Aqui está o fato da violência, eu 
trabalho com a violência depois que ela 
acontece, no caso da saúde é a doença, 
adoeceu ou tem um abuso sexual o que é 
que eu faço? Tem um tratamento, tem al-
guma sequela, tem reabilitação, tem a de-
fesa de direitos, ou eu trabalho focando 
em coisas antes do acontecimento? Eu 
faço promoção e prevenção? Eu garanto 
direitos ou eu só trabalho depois que os 
direitos são negados? E aí, a ideia da inte-
gralidade é que não tem como eu traba-
lhar apenas na defesa dos direitos depois 
que acontece, sem trabalhar também 
pensando na prevenção e na promoção. 
Então, ideia um, já disse duas importan-
tes, olhar para o território, trabalhar de 
forma intersetorial, que eu vou me apro-
fundar nisso, e olhando para realidades 
específi cas. Alguém se lembra dessa re-
portagem? De uma foto de um menino 
nadando no lixo, que foi em Recife? Quais 
as realidades que a gente encontra, por-
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que não é uma realidade única, é muito 
diferente eu estar na Ilha Joana Bezerra, 
no Coque, Santo Amaro, Engenho do 
Meio, Boa Viagem, Boa Vista... e o que 
acontece, a Unicef acabou de lançar um 
documento, vejam que eu estou passando 
diversas tarefas de casa pra vocês, a Uni-
cef acabou de lançar um documento so-
bre a pobreza no Brasil. E aí é interessan-
te, porque ela fala o seguinte, que quando 
a gente vai ver pobreza e a questão de 
retirada de direitos, não é pra gente focar 
apenas na questão fi nanceira, não é só 
uma questão de dinheiro. Mas aí ela inclui 
de acesso à educação, saneamento, e en-
tre outros fatores, por exemplo, o acesso 
à informação. E aí ela coloca lá, tem umas 
categorias, mas, por exemplo, acesso à in-
ternet como um dos direitos fundamen-
tais. E a gente vai ver porque para a crian-
ça e o adolescente isso é tão importante. 
Essa foi uma ação, eu gosto muito das 
ações. Claro que elas são pontuais, a gen-
te pode fazer várias críticas, mas, por 
exemplo, em saúde, ultimamente, nos últi-
mos dois anos, a gente tem feito ações 
conjuntas com as várias políticas de saú-
de. Porque na saúde a gente também tra-
balha dessa forma compartimentalizada. 
Às vezes a gente não conhece o vizinho 
que está na outra sala. Então a gente tem 
feito ações juntando, por exemplo, a saú-
de da criança, saúde do homem, saúde da 
população negra. Essa mesma foi uma 
ação na Ilha Joana Bezerra, numa comuni-
dade dos povos de terreiro, por exemplo, 
e aí me emocionou especifi camente essa 
criança que pegou a minha boneca, e ela 
estava impressionada pela boneca,  ela di-
zia “eu nunca vi uma boneca dessa”. A 
boneca é igual a mim. Então, representati-
vidade é extremamente importante tam-
bém. “Adolescente gay se mata após per-
seguição da família religiosa”. Quantos 
nas suas práticas já escutaram coisas se-
melhantes? Eu mesmo já atendi um ado-
lescente também com questão relaciona-

da ao abuso de drogas, e aí tem uma série 
de coisas envolvidas na vida, mas a preo-
cupação da mãe era o que é que a igreja 
ia achar daquela criança ou daquele ado-
lescente. Claro que aqui religioso entre 
aspas, porque aqui a gente tem uma série 
de instituições religiosas que trabalham 
seriamente, respeitando a dignidade do 
ser humano, que trabalham respeitando a 
questão da diversidade, e que são extre-
mamente importantes para esse movi-
mento, por isso que aqui está entre aspas, 
e nem fui eu que botei não, estava na re-
portagem. Então o que é que a gente co-
loca hoje de novo, e poderia falar 10 horas 
aqui só disso, ou não porque eu quero 
chegar à prática. A questão da diversida-
de em vários níveis, e principalmente hoje, 
a questão da diversidade de gênero e di-
versidade sexual. Veja que o Recife tem 
um Centro LGBT. Quem conhece o Centro 
LGBT do Recife? O que acontece, um 
grande avanço. A gente tem feito umas 
parcerias importantes, mas eu conversan-
do com o pessoal do Centro LGBT, o que 
acontece, eles atendem maiores de 18. 
Eles não atendem menores, inclusive por-
que alguns pais acham que estão incenti-
vando, ou seja, a nossa população adoles-
cente, que tem questões de gênero 
envolvido, questões de sexualidade, eles 
estão sendo assistidos por quem? Por 
onde? Como? A violência nesse sentido, e 
direcionado para este grupo não para de 
aumentar, e a gente precisa pensar seria-
mente nisso. Ligada a questão da sexuali-
dade, que são algumas coisas que eu es-
tou relacionando aqui, já relacionei 
gênero, sexualidade e alguns públicos es-
pecífi cos, esses são os números de casos 
de sífi lis em gestante no Recife, 2007 e 
2017. Queria chamar atenção aqui para sí-
fi lis em gestante adolescentes de 10 a 19 
anos, que não para de crescer. Isso aqui é 
só a ponta do iceberg, como eu disse, que 
são aquelas que conseguem ser identifi -
cadas. Um dos grandes problemas liga-
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dos principalmente à adolescência, que a 
gente viu algumas questões da infância, 
mas aí eu estou focando principalmente 
dos adolescentes, que quando a gente vai 
para a violência, talvez seja um dos gru-
pos mais vulneráveis, é a relação gênero-
-sexualidade-direitos sexuais e reproduti-
vos. Em 2016 no Recife a gente teve 3.345 
mães adolescentes. A OMS coloca a gra-
videz na adolescência como uma das 
principais questões que infl uenciam na 
continuidade da iniquidade social. Quan-
tas dessas adolescentes realmente que-
riam fi car gestantes? Não que seja um 
problema, para alguns é um projeto de 
vida, mas quantas têm condições real-
mente de fazer esse projeto? E aqui eu fi -
quei emocionada especifi camente nesse 
dia, que foi uma atuação na escola, com 
vários setores, com o Governo Presente, 
eu sempre estou falando de camisinha, 
mostrando a camisinha feminina, e geral-
mente o que é que acontece, a gente não 
tem acesso dos adolescentes, porque os 
próprios profi ssionais de saúde colocam 
como empecilho. Os adolescentes fi cam 
envergonhados, não sabem chegar nesse 
dia específi co, aí eu tento, a pessoa tem 
que ter umas técnicas diferenciadas né, 

mas nesse dia específi co foi a mãe que 
chegou e disse para a adolescente, “vá lá, 
vá saber como é que funciona a camisi-
nha”, então ao contrário do que muita 
gente pensa, ter conhecimentos sobre 
DST, sobre camisinha, não vai infl uenciar 
todo mundo a fazer loucamente não, o 
sentido não é esse não, vai fazer com que 
os adolescentes tenham mais autonomia 
nas suas decisões. Qual é a grande ques-
tão? As que eu coloquei no início, referen-
tes à cultura. A violência é uma questão 
principalmente cultural. Os adultos às ve-
zes acham que a gente é um objeto, os 
adultos na maioria das vezes acham que 
sabe o que é melhor para o outro, que a 
gente tem razão em tudo, e qual é o cami-
nho? Essa é uma propaganda de uma fun-
dação, e aí e não coloquei isso aqui, já es-
tava na propaganda e eu achei lindo, o 
objetivo do desenvolvimento sustentável, 
depois foi que eu vi que é o objetivo da 
igualdade de gênero e da paz e cultura. E 
aí me digam, quando a gente pensa em 
proteção, para as crianças e os adoles-
centes aqui, que passarinho vocês gosta-
riam de ser aí, esse que está preso na 
gaiola ou esse que está voando? Quem 
queria ser o primeiro na gaiola? Levantem 
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a mão. Quem gostaria de ser o segundo? 
Pois é. A gente gostaria de estar aqui, mas 
quantas vezes a gente pensa em proteção 
integral, em trabalhar com crianças e ado-
lescentes, e a gente trabalha dessa forma? 
Na minha época a pedagogia era a peda-
gogia do terror, “não deixe nenhum meni-
no chegar perto de você não, porque se-
não você vai...” a gente achava que 
engravidava com o vento. Se o menino 
chegasse já estava grávida. Não era as-
sim? Não pode sair, não pode fazer isso... 
ou então “não saia não que o bicho papão 
está lá fora”. Só que hoje em dia tem in-
ternet aí o menino vai lá “olha, bicho pa-
pão é mentira”. Então a gente tem que 
mudar a nossa forma de lidar com educa-
ção, em casa, na escola, nas instituições, 
como profi ssional de saúde, porque o ob-
jetivo da gente não é enclausurar pra que 
nada aconteça, é estar ajudando nesse 
voo. Esse é o grande objetivo. Quais os 
desafi os, esses desafi os estão claros na 
saúde, quando a gente vai para a educa-
ção, que a gente faz muita atividade tam-
bém nas escolas, na universidade, em ou-
tros espaços, e aí vocês tem propriedade 
pra falar de vocês, mas a gente coloca 
como desafi o o que, o acesso. Quantas 
vezes a gente diz como serviço, não, ele 
não aderiu, ele não quis, ele foi embora. É 
como se fosse um problema do adoles-
cente, quando é a gente que não está fa-
zendo nada interessante. A gente precisa 
trabalhar metodologias diferentes. Por-
que é que um adolescente não adere ao 
CAPS AD? Porque quer que o adolescen-
te chegue lá e fi que sentado numa roda 
de conversa e passe uma hora falando so-
bre drogas. Não dá pra ser dessa forma, a 
gente tem que mudar a nossa forma de 
agir. Então, acesso, o que é que acontece, 
pra ter acesso, tem que ter o serviço, tem 
que ter a rede, eu vou me aprofundar nis-
so. Mas a gente tem que ter qualifi cação 
dos profi ssionais. Muitas vezes o adoles-
cente chega ao serviço de saúde e ele não 

é atendido. Veja que com todo esse movi-
mento da primeira infância, as crianças 
conseguem ser atendidas nos serviços de 
saúde de certa forma. Os adolescentes 
conseguem quando fi cam grávidos, ou 
então quando sofre alguma violência. Mas 
antes, onde estão esses usuários, onde é 
que estão esses adolescentes do serviço? 
Não estão! Estou generalizando, tem ex-
ceção. Os profi ssionais não sabem lidar 
com os adolescentes. E aí vejam que com 
toda essa questão da sífi lis a gente come-
çou a trabalhar um direito que é básico, 
que já está estabelecido na constituição 
há muito tempo. Que o adolescente tem 
direito a consulta sem precisar estar o pai 
ou a mãe junto. Quantas vezes chegam ao 
serviço e dizem “não posso atender você 
não, só se tiver um adulto junto”, então a 
gente está nessa fase, de qualifi car, de es-
tar reforçando os profi ssionais. A gente 
faz uma reunião, diz isso aos profi ssionais. 
A gente vai mudar isso do dia para a noi-
te? Não. Tem que ser ação contínua, você 
tem que falar constantemente, rever pro-
cessos de trabalho. A gente vai precisar 
de anos pra mudar essa realidade que a 
gente tem hoje. De conhecer, por exem-
plo, o que é identidade de gênero, o que é 
diversidade sexual, a gente precisa co-
nhecer. E outra coisa importantíssima é o 
empoderamento, e é interessante, porque 
nos vídeos que estavam passando aqui no 
início, não sei se alguém teve chance de 
ver, principalmente das organizações, 
muitas organizações falam nesse sentido, 
de empoderamento das crianças e dos 
adolescentes. Hoje a gente diz que eles 
têm muito acesso à informação, tem, mas 
que tipo de informação? Não tem acesso 
à informação de qualidade, tem acesso li-
vre a internet, mas as vezes não sabe dife-
renciar o que é fake o que não, o que é o 
desafi o, como é realmente que eu uso 
uma camisinha, quais são os meus direi-
tos, não tem. Então a gente tem que se 
aproximar, e precisamos trabalhar de for-
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ma diferenciada, principalmente pelas 
questões de hoje. Isso aí é só o exemplo 
de uma das políticas de saúde, como nos 
setores de vocês tem várias. Vejam quais 
são os pontos da política relacionada à 
saúde do adolescente, ter uma aborda-
gem de acolhimento sem juízo e valor, en-
tão o ponto que bate o tempo todo é de 
formação desse profi ssional. Criar espa-
ços humanizados, criar estratégias para 
criar esse vínculo, então à gente precisa 
pensar nisso. A gente está trabalhando 
enfrentamento de violência, como é que a 
gente se aproxima dessa população? Va-
mos para a prática agora. Agora vamos 
pensar um pouco sim, mas como é que a 
gente faz isso na vida real? E só tem uma 
forma, que foi como falaram na mesa, que 
é um lema também da OMS e da ONU: to-
dos juntos. A gente precisa aprender a 
trabalhar intrasetorial, no próprio setor, e 
intersetorial. Então as palavras da vez 
para isso são território, rede e linha de 
cuidado. Aqui é uma publicação do Minis-
tério da Saúde, que é linha de cuidado 
para crianças e famílias vítimas de violên-
cia. Aqui a gente tem saúde, educação, 
CRAS, CREAS, ONGs, o que temos em 
nosso território que pode potencializar o 

tipo de trabalho que fazemos faz? Cada 
vez que eu resolvo andar a pé no distrito I 
eu fi cou impressionada com a quantidade 
de organização que existe lá e eu nem sa-
bia. Eu já disse às meninas do maracatu 
que eu encontrei no banheiro, me cha-
mem, que eu preciso ir lá dançar maraca-
tu. Então, precisamos conhecer os outros 
atores, para trabalhar intersetorialmente. 
Precisamos também ter uma rede mini-
mamente, mas a gente precisa dar um 
passo à frente. Temos uma rede, como é 
que em cada ponto dessa rede a gente 
trabalha? Quando a gente recebe um ado-
lescente ou uma criança, o que se faz? 
Isso é pensar em linha de cuidado. Aí está 
o da saúde, vejam que na saúde hoje é o 
grande desafi o. Como é que um adoles-
cente está no hospital, quando começa-
mos a trabalhar com tentativa de suicídio, 
por exemplo, a gente percebeu, quem é 
que notifi ca? São os grandes hospitais. A 
notifi cação não vem da atenção básica. 
Quando esse paciente recebe alta, como 
é que a gente sabe que ele recebeu alta? 
Como é que a gente vai fazer a continui-
dade do trabalho? Então esse é um gran-
de desafi o, como é que a gente vai fazer 
articulações voltadas para territórios es-
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pecífi cos, e às vezes articulações voltadas 
para realidades específi cas desse territó-
rio? Como eu ando em muitas escolas, o 
que acontece, às vezes eu estou numa es-
cola, numa determinada comunidade, 
quando eu entro na escola parece que eu 
estou na guerra não sei de onde. Eu não 
sei nem como é que os professores con-
seguem estar lá, porque é um ambiente 
adoecedor. Às vezes eu vou à outra escola 
da mesma comunidade e a escola tem ou-
tro clima, é completamente diferente. En-
tão mesmo num setor, numa escola, você 
tem realidades completamente distintas. 
Como é que a gente se aproxima das es-
pecifi cidades? O Ministério da Saúde or-
ganizou a política nacional de atenção in-
tegral à saúde da criança. Um dos eixos 
importantíssimos dessa política é o eixo 
de proteção integral que é o eixo da vio-
lência, prevenção de acidentes e promo-
ção da cultura da paz. Veja que em rela-
ção a outros eixos que eu não vou falar 
aqui, a gente já tem políticas muito de-
senvolvidas. O Brasil, por exemplo, é refe-
rência mundial em banco de leite, em po-
líticas para aleitamento materno, mas em 
relação à violência a gente está engati-
nhando. O que é que tem na política? Im-
plementação de protocolo, articulação 
intrasetorial, dentro do próprio setor da 
saúde, e intersetorial. Essa é a nossa reali-
dade hoje. Nós temos uma rede, com vá-
rios equipamentos, várias organizações, 
como é que na nossa pratica diária, den-
tro da organização que vocês trabalham, 
por exemplo, como é que a gente deve 
proceder? Isso é a diferença, por exemplo, 
entre rede e linha de cuidado. Às vezes eu 
tenho uma rede grande, mas não sabe-
mos nem o que fazer com aquela criança 
que chega vítima de violência. Não sabe-
mos os encaminhamentos que devam ser 
feitos, isso é trabalhar detalhadamente li-
nha de cuidado. Eu vou dar agora um 
exemplo prático. Essa fi cha de notifi cação 
de violência que passou por uma reforma 

há alguns anos e agora se chama violên-
cia interpessoal e autoprovocada, ela é 
um instrumento da saúde, do SINAN. Ela 
é de notifi cação compulsória para servi-
ços públicos e privados de saúde, não só 
para médicos, mas para todos os profi s-
sionais envolvidos. Mas quem é que notifi -
ca violência? Poucos ainda. Estamos ain-
da na fase de capacitar os profi ssionais, 
por incrível que pareça. Ultimamente te-
mos no Recife um reforço para trabalhar a 
questão da violência, pela relação que 
tem com a saúde. O que acontece, ela tem 
estimulado os trabalhos diferentes na 
rede, que é o que eu vou mostrar um pou-
co pra vocês. Inclusive, na semana passa-
da eu fi quei bem emocionada, porque 
chegou lá no distrito uma fi cha notifi cada 
por uma escola, a escola não é da saúde, 
mas por parcerias que já foram feitas in-
tersetorialmente, sabendo dos casos, de 
violência autoprovocada, de lesão, de 
crianças se mutilando na escola, começou 
essa parceria educação e saúde, e aí a es-
cola também está notifi cando. Aqui está 
um documento que o Recife fez mostran-
do a rede de saúde e proteção, então qual 
é a tarefa de casa de vocês? É conhecer 
os equipamentos que vocês tem no terri-
tório onde atuam. Tentem fazer esse le-
vantamento. É interessante porque a ca-
tólica tem, por exemplo, um curso de 
medicina, vai formar a primeira turma, 
mas eu não canso de escutar, de vez em 
quando, tem a liga de pediatria, a liga de 
infecto, e às vezes os meninos falam “a 
gente quer fazer uma ação, mas não sabe 
onde ir”. Ou seja, são vários grupos às ve-
zes, que tem uma potencialidade incrível 
e a gente não conhece. Quem conhece 
esse site aqui, CIEVS PE? É um site de 
Pernambuco, tem também o do Recife, 
mas o que acontece, tem um lugar lá que 
se chama “notifi que aqui”. Entre as vio-
lências, tem duas que são prioridade ab-
soluta, que é a tentativa de suicídio e a 
violência sexual. Essas duas devem ser 
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notifi cadas em até 24h. A população tam-
bém pode notifi car, está aqui ó, conhe-
çam o site. O que acontece com o Distrito 
Sanitário I, quando a gente começou a ver 
nessa fi cha de notifi cação de violência no 
sentido geral, e se aproximar das tentati-
vas de suicídio, porque para cada violên-
cia você tem um fl uxo diferente, se a vio-
lência é com criança ou adolescente, por 
exemplo, tem encaminhamentos do Con-
selho Tutelar. Tivemos uma reunião com a 
vigilância, a sede do distrito, o Conselho 
Tutelar, então começamos a fazer aproxi-
mações que antes não tínhamos. Foi cria-
do um grupo, um GT de proteção à vida e 
prevenção ao suicídio. Esse GT é o primei-
ro do Recife. Nesse GT, temos composi-
ção dentro da saúde de vários setores, 
juntando vigilância epidemiológica, saúde 
da criança, saúde do homem, nos aproxi-
mando do Centro LGBT, CRAS, CREAS, e 
está aberto para quem quiser participar, 
que faça parte do Distrito I, voltado para a 
realidade territorial. Mas essa experiência 
vem dando tão certo nessa questão do 
enfrentamento da violência, que temos 
feito sensibilização com outros setores da 
rede, com outros distritos, tem se aproxi-
mado de saúde mental, que também a 
política de saúde mental é importantíssi-
ma aqui nesse GT, a partir dele começa-
mos a identifi car, o que tem de falha aqui, 
a qualifi cação dos profi ssionais. Chega 
uma adolescente que fala “minha vida não 
presta pra nada, vocês vão fazer o que?” 
O que é que você deve falar? Às vezes as 
pessoas não sabem. Será que se eu falar 
de suicídio eu vou incentivar? O que eu 
posso falar pra não incentivar ou incenti-
var? As pessoas sabem o que dizer, mui-
tas vezes não. Mas nós temos uma série 
de materiais do Ministério e da OMS que 
são recomendações simples sobre isso. 
Então, temos feito várias coisas, inclusive 
discutido linha de cuidado. Se a criança é 
atendida no HR e é do Distrito I, a gente 
manda pra onde, quem faz o que, com 

quem a gente precisa estar se juntando 
pra fortalecer isso? E aí tem se aproxima-
do, uma das políticas intersetoriais de 
maior potência, no Recife se chama o Pro-
grama Saúde na Escola. Esse programa 
junta saúde e educação, mas apenas nas 
escolas municipais, que estão no território 
da estratégia de saúde da família. Então 
tem uma série de escolas descobertas, 
mas esse tipo de relação tem feito com 
que a gente trabalhe na escola, como saú-
de, vários temas. DST, drogas, violência, o 
que não impede, por exemplo, de outros 
atores, dentro de cada território específi -
co, estejam também inseridos nessa ques-
tão. Vocês vão estar hoje reunidos em vá-
rios grupos pra discutir garantia de 
direitos, políticas públicas integradas. 
Quando vocês estiverem discutindo nos 
grupos, pensar como é que eu posso ati-
var essas redes, voltadas para realidades 
territoriais específi cas? Como é que po-
demos nos aproximar desses grupos mais 
vulneráveis? Como criar parcerias, não só 
dentro do nosso setor, mas entre setores? 
Como é que eu posso ampliar o acesso 
efetivo desses adolescentes, dessas crian-
ças, às políticas? Como priorizar público 
de maior vulnerabilidade? Deixo meus 
contatos, eu me coloco à disposição para 
quem quiser discutir os temas que venho 
trabalhando a algum tempo, podemos 
pensar em parcerias, com a UNICAP. E o 
mais importante, que o grande desafi o da 
gente aqui é justamente desenvolver 
ações pra avançar na garantia efetiva des-
ses direitos, e a gente só vai fazer isso se 
a gente desenvolver também condições 
pra trabalhar de forma conjunta. Quem 
caminha sozinho pode até chegar mais 
rápido, mas quem vai acompanhado com 
certeza vai mais longe, e eu espero que a 
gente vá muito mais longe. Obrigada.

PALESTRA MAGNA

COMDICA_CADERNO 2_072019.indd   21 25/07/2019   11:13:51



22

REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS
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REGIMENTO 
INTERNO
(VERSÃO APROVADA EM PLENÁRIA)

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º. O presente Regimento Interno 
da X Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Recife 
tem como fi nalidades defi nir a organiza-
ção dos trabalhos da referida conferência 
e promover uma ampla mobilização social 
na esfera municipal, atendendo a orienta-
ção do CONANDA em realizar uma refl e-
xão com a sociedade e com o governo 

mediante o tema: PROTEÇÃO INTEGRAL, 
DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS 
VIOLÊNCIAS.

Art. 2º. A X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do 
Recife tem como Objetivo Geral: Mobili-
zar os integrantes do Sistema de Garan-
tias de Direitos (SGD), crianças e adoles-
centes e a sociedade para construção de 
propostas voltadas para a afi rmação do 
princípio da proteção integral de crianças 

LEITURA DO REGIMENTO INTERNO - CONSELHEIRAS ANA FARIAS E ANA PAULA LINS
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e adolescentes nas políticas públicas, for-
talecendo as estratégias/ações de enfren-
tamento às violências e considerando as 
diversidades. 

Art. 3º. São Objetivos Específi cos da X 
Conferência Municipal:

I-Apontar os desafi os a serem enfren-
tados e defi nir ações para garantir o ple-
no acesso das crianças e adolescentes às 
políticas sociais, considerando as diversi-
dades; 

II- Formular propostas para o enfren-
tamento das diversas formas de violência 
contra crianças e adolescentes; 

III- Propor ações para a democratiza-
ção, gestão, fortalecimento e participa-
ção de crianças e adolescentes nos espa-
ços de deliberação e controle social das 
políticas públicas; 

IV- Propor ações para a garantia e a 
qualifi cação da participação e protago-
nismo de crianças e adolescentes nos 
diversos espaços: escola, família, comu-
nidade, políticas públicas, sistema de jus-
tiça, conselhos de direitos da criança e do 
adolescente, dentre outros; 

V- Elaborar ações para garantir a pro-
moção da igualdade e valorização da di-
versidade na proteção integral de crian-
ças e adolescentes; e 

VI- Elaborar propostas para a amplia-
ção do orçamento e aperfeiçoamento da 
gestão dos fundos para a criança e o ado-
lescente. 

CAPITULO II
DO TEMÁRIO

Art. 4º. A X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da 
Cidade do Recife terá como tema: PRO-
TEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E EN-
FRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS.

Art. 5º. São 05 (cinco) eixos orientado-
res da X Conferência Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente da cidade 

do Recife, conforme Resolução CONAN-
DA nº 202 publicada em 21/11/2017. 

CAPITULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º. A X Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te da Cidade do Recife terá como Comis-
são Organizadora conforme publicação 
no Diário Ofi cial do Município através 
da Resolução /2018, sendo: conselhei-
ros governamentais José Rufi no da Silva 
(Gabinete do Prefeito/Governo), Alexan-
dre José Bastos Nápoles de Carvalho Fi-
lho (SDSJPSDDH / Governo), Ana Maria 
de Farias Lira (SDSJPSDDH / Governo) e 
conselheiras não-governamentais Valder-
lene Guimarães (CREFITO / sociedade ci-
vil), Maria do Livramento de Aguiar (CRP/
Sociedade Civil), Ana Paula Lins e Silva 
(ESPRO) e Daiane Cristina Cardoso Silva 
(RENAPSI).

§ 1º. São membros colaboradores (as) 
da Comissão Organizadora desta Confe-
rência, entidades da sociedade civil, crian-
ças e adolescentes integrantes do Fórum 
Social da Criança e Adolescente do Recife 
(FOSCAR), Representação das entidades 
não governamentais da sociedade civil 
através do Fórum Municipal de Direito da 
Criança e do Adolescente (Fórum DCA); 
do Fórum Social da Criança e do Adoles-
cente do Recife (FOSCAR): Maria Joana 
da Silva (ETAPAS), Vitor Gabriel Nasci-
mento Salvino da Silva (ETAPAS), Raiane 
Vitória (Casa Menina Mulher); represen-
tação das entidades não governamentais 
da sociedade civil através do Fórum Mu-
nicipal de Direito da Criança e do Ado-
lescente (Fórum DCA): Maria de Lourdes 
de Sousa (Casa Menina Mulher) e Pedro 
Henrique Soares Ribeiro (ETAPAS); repre-
sentação da equipe técnica do COMDICA: 
Aurely R. de Lima Macedo, Neiva da Costa 
Barros, Anderson dos Santos Ferreira, Ro-
berta Sartori Guimarães Coutinho, Simo-
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ne Pereira Bezerra de Melo, Simone Ma-
ria, Thayná Lira, Carlos Oliveira e Angélica 
Araújo.

Art. 7º. A Comissão Organizadora terá 
as seguintes atribuições: 

a) Promover a realização da Conferên-
cia, atendendo aos aspectos técnicos, po-
líticos, administrativos e fi nanceiros. 

b) Elaborar a proposta de Regimento 
Interno da Conferência;

c) Aprovar a indicação dos palestran-
tes e debatedores do temário central, 
bem como, os documentos técnicos e 
textos de apoio;

d) Elaborar a proposta do plano de 
aplicação de recursos fi nanceiros relati-
vos à Conferência;

e) Elaborar e aprovar o plano de pu-
blicidade, informações e comunicação da 
Conferência;

f) Preparar documentos técnicos ofi -
ciais a serem apresentados e/ou veicula-
dos na Conferência;

g) Examinar a redação fi nal dos Anais 
da Conferência antes de sua publicação;

h) Consolidar relatórios parciais e ela-
borar a ata geral da Conferência;

i) Orientar os trabalhos da Secretaria 
da Conferência;

j) Coordenar as atividades do creden-
ciamento, do apoio logístico e administra-
tivo à realização da Conferência podendo 
convidar colaboradores;

k) Propor a equipe de sistematização 
da Conferência;

Art. 8º. O COMDICA garantirá estrutura 
organizacional, técnica e funcional para a 
realização da X Conferência Municipal de 
Defesa e Promoção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente do Recife, montan-
do a estrutura organizacional necessária 
para a sua realização.

                                                                                         

CAPÍTULO IV
DOS MEMBROS

Art. 9º. Os Membros da X Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Cidade do Recife serão 
representados (as) por delegados (as), 
convidados (as) e observadores (as) de 
acordo com os critérios estabelecidos na 
Resolução Convocatória nº. 024/2018 do 
COMDICA – (Publicada em 20 de setem-
bro de 2018).

Art. 10. Todos os membros da X Con-
ferência Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente da Cidade do Recife te-
rão direito à voz, podendo manifestar-se 
verbalmente ou por escrito.

§ 1º Apenas os (as) delegados (as) te-
rão direito a voto nos grupos de trabalho 
e nas Plenárias;

§ 2º Os (as) delegados (as) serão iden-
tifi cados (as) nos períodos de votação, 
por meio do crachá específi co, que deve-
rá ser levantado nos momentos das vota-
ções. Em caso de extravio não será forne-
cida segunda via;

§ 3º Cada delegado (a) ou convidado 
(a) só poderá fazer uso do que dispõe 
este artigo quando estiver devidamente 
credenciado (a) para participar da X Con-
ferência Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente da Cidade do Recife, 
impreterivelmente até as 14:00min do dia 
18 de outubro de 2018.  

Art. 11. A X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da 
Cidade do Recife contará com a compo-
sição de 218 (duzentos e dezoito) parti-
cipantes, sendo 185 (cento e oitenta e 
cinco) delegados/as, 23 (vinte e três) con-
vidados/as e 10 (dez) observadores. 
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§ 1º. Delegados (as):

I - 32 (trinta e dois) Conselheiros (as) 
de Direitos titulares e suplentes;

II - 08 (oito) Conselheiros(as) Tutela-
res, sendo 01 (um) por Conselho Tutelar;

III -30 (trinta) representantes de Crian-
ças e Adolescentes eleitos na VIII Confe-
rência Lúdica da Criança e do Adolescen-
te;

IV - 74 (setenta e quatro) representan-
tes de entidades da Sociedade Civil regis-
tradas no COMDICA; 

V - 25 (vinte e cinco) representantes 
do Governo Municipal;

VI – 02 (dois) representantes do Fó-
rum DCA;

VII - 08 (oito) representantes dos Con-
selhos Setoriais Municipal, sendo 01 (uma) 
inscrição para cada respectivo Conselho, 
sendo estes: Educação, Saúde, Assistên-
cia Social, Direitos Humanos, Cultura, Pes-
soa com Defi ciência, Política de Igualdade 
Racial e Conselho de Juventude;

VIII – 04 (quatro) representantes de 
Universidades sendo (02) duas vagas 
para Universidade Pública e (02) duas 
vagas para Universidade e/ou Faculdade 
Privada;

IX – 01 (um) representante da Vara da 
Infância e Adolescência; 

X- 01 (um) representante do Depar-
tamento da Criança e do Adolescente 
(DPCA) – Proteção ou apuração de ato 
infracional;

§2º. Convidados (as)

I - Promotorias da Infância e Juventu-
de - 01;

II - Representantes da Fundação da 
Criança e do Adolescente - FUNASE - 01;

III - Secretaria de Desenvolvimento So-
cial Criança e Juventude- Governo do Es-
tado - 01;

IV - Conselho Estadual de Direito da 
Criança e do Adolescente - CEDCA/PE - 
01;

V- Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa - 01;

VI – REDE ANDI - 01;
VII – Movimento Nacional de Direitos 

Humanos - MNDH - 01;
VIII - Escola de Conselhos – (UFRPE) 

- 01
IX - Sindicato dos Jornalistas de Per-

nambuco – 01; 
X - Secretaria de Defesa Social (SDS) 

- Núcleo de Enfrentamento ao tráfi co de 
pessoas – 01;

XI - Secretaria de Justiça e Direitos Hu-
manos – Governo do Estado -01;

XII - Comitê Gestor de Ações Preventi-
vas na Educação - 01

XIII- Canal Futura - 01
XIV- UNICEF- 01
XV - Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) - 01
XVI - Universidade Federal de Pernam-

buco (UFPE) - 01
XVII - Universidade Católica de Per-

nambuco (Unicap) – 01
XVIII - Rede da Primeira Infância (Na-

cional e Estadual) – 02
XIX – FEPETIPE- 01 
XX – FORAP -01
XXI - Rede de Enfrentamento a Enfren-

tamento à Violência Sexual Contra Crian-
ças e Adolescentes de Pernambuco- 01

§3º. Delegados/as têm direito a voz e 
voto; convidados/as e observadores/as 
terão direito apenas a voz; 

§4º. Delegados serão identifi cados 
com crachás de cor verde e demais parti-
cipantes crachás de cor branca;

§5º. Apoio técnico COMDICA e equi-
pes de infraestrutura, facilitadores e sis-
tematização da X Conferência Municipal 
dos Direitos da criança e do adolescente, 
total de 21 (vinte e um) componentes da 
equipe operacional e 14 (quatorze) com-
ponentes da equipe técnica do COMDICA;
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CAPITULO V
DA REALIZAÇÃO 

Art. 11. A X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da 
Cidade do Recife realizar-se-á nos dias 18 
e 19 de outubro de 2018, no Recife Praia 
Hotel localizado na (Av. Boa Viagem, 
nº09, Pina, Recife). 

Art. 12. A X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da 
Cidade do Recife contará com os seguin-
tes momentos específi cos, distribuídos da 
seguinte forma: solenidade de Abertura, 
apresentação cultural, palestra como re-
fl exão política, atividades nos grupos dos 
eixos temáticos, eleição das/os delega-
das/os e votação das propostas dos gru-
pos de trabalho;

I - No primeiro momento, na manhã 
do dia 18 de outubro, haverá a solenidade 
de abertura da X Conferência Municipal 
dos Direitos da criança e do adolescen-
te, apresentação cultural, palestra magna, 
aprovação do Regimento Interno e cons-
tituição dos grupos de trabalho;

II - No segundo momento, na tarde 
do dia 18 de outubro, serão constituídos 
os 05 (cinco) grupos dos seguintes eixos 
orientadores, baseados nos marcos legais 
da área da infância e adolescência, con-
forme descrição abaixo:

Grupo 01: Garantia dos Direitos e Po-
líticas Públicas Integradas e de Inclusão 
Social – a proposta é estimular o diálo-
go sobre as estratégias necessárias para 
promover a articulação intersetorial, a 
transversalidade e a integração das polí-
ticas voltadas à garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes. Além disso, pro-
porciona a discussão sobre a garantia de 
políticas sociais, enfatizando a importân-
cia de um olhar do Estado para públicos 

específi cos e de maior vulnerabilidade;

Grupo 02: Prevenção e Enfrentamen-
to da Violência Contra Crianças e Adoles-
centes – o objetivo é debater a prevenção 
e o enfrentamento das diversas formas de 
violência, como letal, sexual, física e psico-
lógica. Também pretende ampliar as dis-
cussões sobre enfrentamento do racismo, 
da misoginia, da xenofobia, da descrimi-
nalização contra população em situação 
de rua, da LGBTFobia e da intolerância 
religiosa. Com esse eixo temático, espera-
-se ainda discutir a violência institucional, 
principalmente em escolas, instituições 
de saúde, unidades socioeducativas e ins-
tituições de acolhimento;

Grupo 03: Orçamento e Financiamen-
to das Políticas para Crianças e Adoles-
centes – a ideia é avançar no debate sobre 
as formas de ampliar os recursos destina-
dos a crianças e adolescentes nas diver-
sas áreas do governo, bem como apri-
morar a gestão desse orçamento. Outro 
ponto é diversifi car e ampliar as formas 
de fi nanciamento dos Fundos dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente (nacio-
nal, estaduais, distrital e municipais), além 
de garantir uma gestão efetiva e a melhor 
aplicação dos valores arrecadados;

Grupo 04: Participação, Comunica-
ção Social e Protagonismo de Crianças e 
Adolescentes – com esse eixo temático, 
espera-se identifi car as ações necessárias 
para garantir que crianças e adolescentes 
possam participar das discussões e deli-
berações de políticas públicas nas esferas 
municipais, estaduais, distrital e nacio-
nal. Esse debate abrange questões sobre 
o direito à participação e envolve temas 
como liberdade de expressão, utilização 
das novas tecnologias de informação e 
comunicação, além da garantia de que 
as especifi cidades culturais e identitárias 
dos diferentes segmentos sejam conside-
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radas nos espaços participativos;

Grupo 05: Espaços de Gestão e Con-
trole Social das Políticas Públicas de Pro-
moção, Proteção e Defesa dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes – a proposta 
desse eixo é aprofundar as discussões so-
bre o papel dos conselhos de direito (es-
taduais, distrital, municipais e nacional) 
na gestão da política e do orçamento des-
tinado a crianças e adolescentes. Além 
disso, propõe-se uma análise sobre o im-
pacto dos espaços de participação social 
(conselhos, conferências etc.) no forta-
lecimento da própria democracia, bem 
como a necessidade de incluir crianças e 
adolescentes nos processos de gestão e 
controle social das políticas públicas;

III - No terceiro momento, na manhã do 
dia 19 de outubro, será aberta a Plenária 
para homologação das propostas cons-
truídas nos grupos de trabalho por eixo e 
apresentação de moções. Na tarde do dia 
19 de outubro haverá Plenária Final com a 
eleição e homologação dos (as) delega-
dos (as), apresentação de todas/os dele-
gados.

Art. 13. Os membros participantes da 
X Conferência serão identifi cados no ato 
do credenciamento, ao respectivo grupo, 
escolhido previamente no Formulário de 
Inscrição, não sendo permitidas substitui-
ções dos eixos; será respeitado o limite 
de 45 (quarenta e cinco) pessoas inscritas 
para cada grupo de trabalho, consideran-
do que 03 (três) grupos serão compos-
tos por 06 (seis) crianças e adolescentes 
e 02 (dois) grupos serão compostos por 
05 (cinco) crianças e adolescentes, tota-
lizando a participação de 28 (vinte oito) 
delegados(as) crianças e adolescentes.  

Art. 14. Cada grupo de trabalho conta-
rá com (01) um(a) facilitador(a), (01) um 
sistematizador (a) e um Coordenador (a), 

EIXOS TEMÁTICOS Nº DE PROPOSTAS

EIXO 1 02
EIXO 2 03
EIXO 3 02
EIXO 4 02
EIXO 5 02
TOTAL 11

CAPÍTULO VI
DA ELEIÇÃO PARA DELEGADAS/OS DA 

CONFERENCIA ESTADUAL

Art. 15. Será realizada na X Conferên-
cia Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Cidade do Recife, a elei-
ção para delegadas(os), conforme orien-
tação do Conselho Estadual dos Direitos 
de Crianças e Adolescentes – CEDCA – 
através do documento orientador e re-
solução CEDCA nº 88 de junho/2018 que 
dispõe sobre a Comissão Organizadora 
da XI Conferência Estadual e dá outras 
providências.

Art. 16. O processo de eleição iniciará 
no dia 18 de outubro de 2018, já no mo-
mento do credenciamento, onde o(a) 
candidato(a) formalizará o desejo de par-
ticipação.

Art. 17. Só serão permitidas candidatu-
ras dentro do segmento que representa. 

Art. 18. As solicitações de candidaturas 

preferivelmente um/uma conselheiro/a 
do COMDICA Recife, na ausência deste, 
a coordenação poderá ser defi nida pelo 
grupo, cada um deles produzirá até 05 
(cinco) propostas.

Parágrafo único.  Cada grupo de tra-
balho terá 05 (cinco) minutos para apre-
sentação de cada proposta, cabendo a 
Plenária escolher da seguinte maneira as 
propostas de cada eixo respectivamente:  
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só serão aceitas até as 14:00 do dia 18 de 
outubro, quando encerra-se o credencia-
mento para a X Conferência, de acordo 
com o art. 10 § 3º deste regimento.

Art. 19. No início dos trabalhos da ple-
nária, no dia 19 de outubro, será anuncia-
do pela mesa da X Conferência Municipal 
a abertura do processo de votação que 
iniciará às 15h, com encerramento às 16h.

Art. 20. Após o almoço, no dia 19 de 
outubro, será reservada 01 hora (uma) 
para que os segmentos possam se reunir 
em salas, por segmento, para que os pa-
res façam a defesa das propostas;

Art. 21. Poderão votar apenas os(as) 
delegadas(os);

Art. 22. Durante a votação, apenas se-
rão aceitas as cédulas devidamente ru-
bricadas por um dos(as) conselheiros(as) 
presentes ao evento que serão entregues 
no momento de votação.

Art.23. O(a) eleitor(a) terá na área 
de votação a relação com os nomes de 
todas/os candidatas/os a delegados/as 
para consulta prévia e, após assinatura de 
ata e preenchimento da cédula de vota-
ção, depositará o seu voto na urna. 

Art. 24. Ao fi nal da votação, às 16h, 
na plenária da tarde de 19 de outubro de 
2018, serão abertas as urnas por segmen-
to e, em seguida, realizar-se-á o processo 
de apuração e a mesa anunciará os nomes 
dos(as) mais votados(as) que serão elei-
tos(as) delegadas(os) da XI Conferência 
Estadual, de acordo com os critérios esta-
belecidos e número de vagas apresenta-
das pelo Conselho Estadual da Criança e 
do Adolescente (CEDCA).

CAPÍTULO VII
DA DINÂMICA DOS GRUPOS E 

PLENÁRIA FINAL

Art. 25. A plenária fi nal da X Conferên-
cia Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Recife terá como fi nalida-
de a deliberação de propostas e moções 
e escolha de 22 (vinte e dois) delegados 
(as) para posterior participação na XI Con-
ferência Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, conforme Orientação 
do CEDCA – Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Pernambuco, publicada em Resolução 
nº 88_ de junho 2018, e Orientações em 
Agosto de 2018.

Parágrafo Único. Os (as) delegados 
(as), para a X Conferência Estadual, serão 
escolhidos (as), considerando o Regimen-
to da X Conferência Municipal da Criança 
e do Adolescente, observando-se os se-
guintes critérios:

I – 04 (quatro) delegados (as) repre-
sentantes do Conselho Municipal de Defe-
sa e Promoção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – COMDICA, respeitando 
o princípio da paridade;

II – 03 (três) delegados (as) represen-
tantes dos Conselhos Tutelares de RPA’s 
diferentes;

III – 04 (quatro) delegados (as) repre-
sentantes de movimentos sociais (organi-
zações da sociedade civil);

IV – 02 (dois) delegados representan-
tes do Sistema de Justiça;

V – 03 (três) delegados (as) represen-
tantes da rede pública de Saúde, da Edu-
cação e da Assistência Social;

VI – 04 (quatro) delegados(as) adoles-
centes, respeitando a identidade de gêne-
ro;

VII- 02 (dois) delegados(as) crianças, 
respeitando a identidade de gênero;
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Parágrafo único. Na impossibilidade 
da participação do delegado titular na XI 
Conferência Estadual serão indicados os 
suplentes de acordo com ordem de clas-
sifi catória de votação.

Art.26. A mesa, responsável pela co-
ordenação dos trabalhos, será composta 
por conselheiros (as) da Comissão Orga-
nizadora da X Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do 
Recife.

Parágrafo único. A dinâmica dos traba-
lhos a ser adotada nos grupos e nas ple-
nárias obedecerá aos seguintes critérios: 

I - Os pontos que não forem destaca-
dos serão automaticamente aprovados;

II - Os(as) propositores(as) dos des-
taques terão 02 (dois) minutos para de-
fender a proposta, não sendo permitida a 
réplica;

III - Havendo destaque, cada proposta 
terá direito a duas defesas: uma a favor e 
uma contra;

IV - Asseguram-se aos delegados (as), 
questões de ordem, de encaminhamento 
e de esclarecimento à mesa, sempre que, 
a critério dos membros, ela não esteja 
cumprindo este Regimento Interno;

V- Estabelecido o regime de votação 
serão vetados os levantamentos de ques-
tão de ordem, de encaminhamento e de 
esclarecimento;

VI -Os membros da mesa poderão 
manifestar-se enquanto delegado (a) da 
Conferência, desde que se licencie mo-
mentaneamente da condição de membro 
da mesa coordenadora;

Art.18. Qualquer delegado (a) da X 
Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Cidade do 
Recife poderá apresentar moções que de-
verão ser encaminhadas à Comissão Or-
ganizadora da X Conferência.

§ 1º. Cada moção deverá ser assinada 
por, no mínimo 20% dos delegados (as) 
regularmente credenciados (as).

§ 2º. As moções deverão ser entregues 
a Coordenação da Mesa até as 12:00h, do 
dia 19 de outubro de 2018.

§ 3º. A Coordenação da Mesa verifi can-
do que as moções estão de acordo com 
as disposições dos parágrafos anteriores 
e que estejam de acordo com o tema da 
X Conferência as encaminhará à mesa da 
plenária fi nal para leitura e votação ple-
nária.  

§ 4º. Para defesa da moção serão con-
cedidos (03) três minutos para um (a) dos 
(as) propositores (as);

§ 5º. Será facultada a palavra, a 01 (um) 
membro da X Conferência Municipal para 
defesa no mesmo tempo estipulado de 
ponto de vista contrário ao apresentado 
na moção.

Art. 27. A aprovação das moções será 
por maioria simples dos (as) delegados 
(as) presentes.

Parágrafo único. As moções aprovadas 
serão encaminhadas pelo COMDICA à ins-
tância responsável, de acordo com a ur-
gência da demanda, em até 08 dias após 
o encerramento da X Conferência.  

Art. 28. As propostas aprovadas pela 
Plenária Final serão publicadas em Diário 
Ofi cial e divulgadas através de Anais da 
Conferência pelo Conselho Municipal de 
Promoção e Defesa dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente da Cidade do Recife 
– COMDICA no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 29. Os casos omissos serão re-
solvidos pela Comissão Organizadora da 
Conferência. 

Recife, 18 de Outubro de 2018.

Comissão Geral da Organização da X 
Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente
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PARTICIPANTE

PLENÁRIA
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EIXO I - Garantia dos Direitos e Políticas 
Públicas Integradas e de Inclusão Social

Facilitador: João Batista Do Espírito 
Santos Junior
Coordenador: Paulo Frias

1. Ampliar dotação orçamentária 
anual para organizações na sociedade 
civil promotoras de direitos humanos de 
crianças e adolescentes e famílias em 
particular as direcionadas aos grupos 
mais vulneráveis e invisibilizados (situa-
ção de rua, socioeducandos e egressos, 
LGBT, negros e mulheres residentes em 
áreas com precárias condições de vida).

PROPOSTAS 
PRIORITÁRIAS PARA A 
CONFERÊNCIA ESTADUAL

2. Ampliar e descentralizar a cobertu-
ra da Atenção Primária (ESF/NASF), 
CRAS, CREAS e educação infan-
til em áreas de maior vulnerabili-
dade social, garantindo formação 
continuada para os profi ssionais e 
instituir política municipal de ordem 
pública e segurança cidadã, com 
atenção as crianças e adolescentes.

EIXO II - Prevenção e Enfrentamento 
da Violência contra Crianças e 
Adolescentes

Facilitador: Socorro Barros de Aquino
Coordenador: Maria da Conceição 
Correia Pereira

VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS
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1. Promover formação dos profi ssionais 
da Rede de Cuidado e Proteção, inclu-
sive o Sistema de Justiça e Segurança, 
com base na legislação específi ca, co-
nhecimento da rede de proteção e na 
humanização desses profi ssionais; bem 
como formação com crianças, adoles-
centes e famílias nas temáticas da pre-
venção e o enfrentamento das diver-
sas formas de violência e o uso seguro 
de novas tecnologias de informação.

2. Fortalecer e ampliar programas/ações 
intersetoriais de prevenção efetivas 
nas áreas de cultura, esporte, profi s-
sionalização e lazer, bem como fó-
runs e outros espaços intersetoriais já 
existentes, efetivando o fórum inter-
conselhos e criando estratégias para 
articulação e divulgação das ações 
e serviços ofertados à população.

3. Ampliar a aproximação dos conselhos, 
Ministério Público e poder judiciário, 
para garantir a efetivação dos direitos 
nas instituições de acolhimento, 
programas de proteção existentes 
e do sistema de atendimento 
socioeducativo, além de estruturar 
equipamentos especializados para 
proteção à vida dos adolescentes em 
situação de ameaça que fazem uso de 
álcool e outras drogas, a exemplo do 
programa Atitude.

EIXO III - Orçamento e Financiamento 
das Políticas para Crianças e 
Adolescentes

Facilitador: Marcos Barbosa
Coordenador: Evandro Alves de Freitas

1. Ampliar a captação de recursos para 
o fundo municipal da criança e do 
adolescente através de campanhas 
publicitárias, estimulando pessoas fí-
sicas e jurídicas a contribuírem com 

a política da criança e do adolescen-
te, considerando a responsabilida-
de de todos os atores da sociedade.

2. Dotar aos Conselhos de Direitos de 
criança e do adolescente de estrutura 
e dinâmica de funcionamento efetivo, 
realizando diagnósticos territoriais 
como subsídio para a elaboração de 
planejamento, monitoramento e ava-
liação de resultados com o objetivo 
de otimizar a fi scalização e o controle 
dos gastos públicos voltados para a 
criança e o adolescente, publicizando 
e respeitando o princípio da transpa-
rência.

EIXO IV - Participação, comunicação 
Social e Protagonismo de Crianças e 
Adolescentes

Facilitador: Raphael Alves
Coordenador: Ana Paula Lins e Silva

1. Planejar e executar dando nova rou-
pagem aos portais de internet que 
tratam das políticas voltadas para 
crianças e adolescentes, através de 
parceria do COMDICA com o FOSCAR,  
e criar aplicativos com uma linguagem 
acessível que garantam e potenciali-
zem o contato deles com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e com 
as questões culturais, políticas, eco-
nômicas e sociais que permeiam os 
seus múltiplos contextos de realidade

2. Promover uma aproximação ainda 
maior entre COMDICA e FOSCAR 
com as instituições de garantia 
de direitos das crianças e dos 
adolescentes, a partir da vinculação 
dos meios de comunicação utilizados 
por eles, como sites e portais, com o 
objetivo de fortalecer a participação 
das próprias crianças e adolescentes 
nos espaços políticos junto aos 
conselhos municipais.
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EIXO V - Espaço de Gestão e Controle 
Social das Políticas de Crianças e 
Adolescentes

Facilitador: Geraldo Nóbrega
Coordenador: Andrea Castro

1. Vincular administrativamente o CMD-
CA ao gabinete do prefeito, garantindo 
total autonomia orçamentária e fi nan-
ceira, técnica e política, reconhecendo 
na legislação local o Conselho de Direi-
to como órgão deliberativo da política 
de atendimento do direito da criança 
e do adolescente em última instância.

2. Garantir, subsidiada pelo COMDICA, 
formação inicial e continuada na área 
Política, técnica e administrativo/fi nan-
ceiro para as organizações da socieda-
de civil, redes e conselheiros do CMDCA 
além de formação Política para o públi-
co infanto-juvenil, através de formato 
e temáticas escolhidas pelos Fóruns.

CONSELHEIRO PAULO FRIAS E CONSELHEIRA RAFAELA RIBEIRO
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APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ADOLESCENTES

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
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GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO
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ELEIÇÃO DE DELEGADOS (AS)
X CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO RECIFE

Finalização dos trabalhos de apuração 
dos votos e apresentação dos delegados 
(as) representantes do Recife na XI Con-
ferência Estadual de Direitos da Criança e 
do Adolescente de Pernambuco.

04 (quatros) delegados (as) 
representantes do Conselho Municipal 
de Defesa e Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA, 
respeitando o princípio da paridade.

Ana Maria de Farias Lira - Conselho 
Municipal de Assistência Social (CMAS)

Maria do Livramento de Aguiar - 
Conselho Regional de Psicologia (CRP)

Paulo Germano de Frias - Secretaria de 
Saúde

Rafaela Ribeiro Saraiva da Costa - 
Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS)

03 (três) delegados (as) representantes 
dos Conselhos Tutelares de RPA´S 
diferentes.

André José Vieira Torres - Conselho 
Tutelar da RPA 01

Lucas Estevão da Silva - Conselho Tutelar 
da RPA 06B

Paulo Ricardo Oliveira Morais - Conselho 
Tutelar RPA 06A

04 (quatro) delegados (as) 
representantes de Movimentos Sociais 
(Organizações da Sociedade Civil).

Pedro Henrique Soares Ribeiro - Etapas

Maria de Lourdes de Sousa - Casa Menina 
Mulher

Michele Rodrigues da Silva - CENDHEC

Antônio José da Silva - Grupo Ruas e 
Praças

Elizabeth Maria de Oliveira e Silva - CESC 
Coqueiral (Suplente)

02 (dois) delegados (as) representantes 
dos representantes do Sistema de 
Justiça.

Proposta 1 - substituir por duas 
representações do FOSCAR

Proposta 2 - deixar a vaga em aberto
(*SUJEITO A AVALIAÇÃO DO CEDCA)

Maria Júlia Nascimento Batista da Silva - 
Centro de Revitalização e Valorização da 
Vida (CRVV)

Elyson de Souza Santos - Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - PCR
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03 (três) delegados (as) representantes 
da rede pública de Saúde, da Educação 
e da Assistência Social.

Edson de Souza Lima - Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (PCR)

Karla Adriana Oliveira da Costa - 
Secretaria Municipal de Saúde

Diego Anderson Ferreira Coutinho - 
Secretaria Municipal de Saúde

Adriana Cristina da Silva - Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (PCR) - SUPLENTE

Dideanne Cynara Alves - CREAS Ana 
Vasconcelos (PCR) - SUPLENTE

Rafaela Marques Vieira da Silva 
- Secretaria Municipal de Saúde - 
SUPLENTE

04 (quatro) delegados (as) 
adolescentes, respeitando a identidade 
de gênero.

Ivana Milka Simplício da Silva - Galpão 
dos Meninos e Meninas de Santo Amaro

Larissa Maria da Silva - Lar Batista 
Elizabeth Mein

Marcílio Bezerra Bandeira - Grupo 
Adolescer

Ozias Gomes da Silva Júnior - Grupo 
Ruas e Praças

Adrielly Manuela Paixão de Luna - 
Organização de Auxílio Fraterno
(OAF) - SUPLENTE

Elyson de Souza Santos - Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos PCR - SUPLENTE

Hosana Vitória Andrade da Silva - 
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos PCR - SUPLENTE

Isabella Vitória Marques de Araújo - 
CENDHEC - SUPLENTE

Maria Joana da Silva - Etapas - 
SUPLENTE

Raiane Vitória dos Santos Lima - Casa 
Menina Mulher (SUPLENTE)

Vitor Gabriel Salvino da Silva - Etapas 
(substituído por Ozias por ter 18 anos)

02 (dois) delegados (as) crianças, 
respeitando a identidade de gênero

Tainara Vitória Alves de Lira - Casa 
Menina Mulher

Patrick Michael Soares de Santanta - 
CESQ Coqueiral

Maria Júlia Nascimento Batista da Silva - 
Centro de Revitalização e Valorização da 
Vida (SUPLENTE)

Alexsandra Vitória Vicente dos Santos - 
Grupo Ruas e Praças (SUPLENTE)
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PLENÁRIA FINAL - ELEIÇÃO DE DELEGADOS(AS)

REPRESENTANTES DAS CRIANÇAS
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REPRESENTANTES DOS ADOLESCENTES

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
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REPRESENTANTES DO CONSELHO DE DIREITO

REPRESENTANTES DOS CONSELHOS TUTELARES
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REPRESENTANTES DA REDE PÚBLICA

ADOLESCENTE PARTICIPANTE PARA VAGA
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ANEXOS
 

6.1 Moções

36 
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