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Relatório Final do o I Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou
Testemunha de Violência no município da Estância Turística de São Roque/SP.

1.

Informações sobre o I Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do

Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no município da Estância Turística de São
Roque/SP.
Dias: 07/06/2019 e 26/06/2019
Horários: 12h30 as 17h00
Local: Centro Cultural Brasital - CECT BRASITAL - Sala Núcleo de Música – Endereço: Av.
Araçaí, 250 - Vila Aguiar, São Roque - SP, 18130-235
Carga horária total: oito horas.
Cerimonial: 1º encontro o Sr. Emir Afonso Garcia Bechir (Departamento de Educação e
Cultura/Divulgação) e o 2º encontro a Sra. Ana Cristina Antonio Alda (Departamento de Bem
Estar Social).
Credenciamento: Michele Sombra de Almeida Leal e Regislene Cesário.
Fotografia: Comissão Organizadora.
Arte do convite: Ana Cristina Antonio Alda e Michele Sombra de Almeida Leal
(Departamento de Bem Estar Social).
Mesa do Café: Disponibilizado pelo departamento de Bem Estar Social e Educação.
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2. Apresentação
A Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, constitui-se num dos mais recentes
mecanismos destinados a coibir a violência contra crianças e adolescentes, em resposta não
apenas ao disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal, como também ao
contido no art. 226, caput e §8º, da mesma Carta Magna.
Contrariamente às normas até então editadas, que em sua imensa maioria se
limitavam a promover alterações pontuais quer na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), quer no Código Penal, a Lei nº 13.431/2017 constitui-se num Diploma
autônomo, que encerra um “microssistema” especificamente dedicado ao atendimento de
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
As inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 13.431/2017, na verdade, se
somam às normas já existentes, instituindo mecanismos mais eficazes para atuação do
Poder Público, nas várias esferas de governo e setores da administração, na perspectiva de
assegurar, sobretudo, um atendimento mais célere, qualificado e humanizado para as
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
A efetiva implementação da Lei exigirá não apenas um aperfeiçoamento das
estruturas de atendimento hoje existentes, mas também uma adequação (e, em alguns
casos, a própria criação, a partir do “zero”) de fluxos e protocolos destinados a otimizar a
atuação dos diversos órgãos e agentes corresponsáveis, tanto em âmbito municipal, que
mais do que nunca precisam aprender a dialogar entre si e a trabalhar de forma harmônica,
coordenada e, sobretudo, eficiente, cada qual em sua área, porém somando esforços, na
busca do objetivo comum que é a “proteção integral e prioritária” das crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
Pela primeira vez, a Lei se refere expressamente à necessidade da instituição
(formal/oficial) e organização da “rede de proteção” à criança e ao adolescente, prevendo a
necessidade da identificação, no âmbito desta, de um “órgão de referência”, que ficará
encarregado tanto para, quando necessário, realizar a escuta especializada das vítimas ou
testemunhas, quanto para coordenar a ação dos demais, zelando para que todas as
necessidades daquelas sejam prontamente atendidas por quem de direito.

Rua São Paulo, nº 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP - CEP: 18.135-125 - Tel.: (11) 4784-5183

5

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Comissão Organizadora – C.O.
Na esfera processual, procurou assegurar um atendimento também especializado e
diferenciado para esta demanda, estabelecendo uma série de direitos e diretrizes destinadas
a evitar que as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sejam tratadas
como meros “instrumentos de produção de prova” e/ou tenham de ser ouvidas repetidas
vezes, por agentes que não possuem a devida qualificação técnica para tanto, muito tempo
após a ocorrência do fato, gerando a chamada “revitimização”.
Foi imbuída à missão aos municípios de todo território Nacional traçar um Plano de
Ação para o Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em situação
de Violência e o município de São Roque/SP se debruçou ao longo do primeiro semestre de
2019 na elaboração de um Fórum. Esse documento é fruto de reflexões coletivas que se
iniciaram anos antes no âmbito do Governo Federal e que inspiraram os profissionais da
rede de atendimento municipal e a sociedade civil em sistematizar o conhecimento e as
práticas envolvidas no atendimento a situações de violência, fenômeno que ainda prejudica
o crescimento de milhares de crianças e adolescentes, no Brasil e mundo afora.
A presença da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, o Decreto nº 9.603, de 10 de
dezembro de 2018 e os Parâmetros de Escuta, remetem a proteção das Crianças e do
Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, também a reflexão de como o município
de São Roque está trabalhando com essa temática e seus fluxos de atendimento. Estes
documentos buscam dar conta de um imenso desafio: a promoção de um atendimento que
seja adequado para um indivíduo que ainda não atingiu a maturidade plena em seu
desenvolvimento, e realizada num contexto de grande fragilidade emocional e física. A
escuta de crianças e adolescentes devem levar em consideração as pelculiaridades desses
indivíduos no seu modo de se expressar e vivenciar as situações às quais são expostos, bem
como a multiplicidade institucional existente no campo das políticas públicas responsáveis
por sua proteção.
Dessa forma a Diretora do Departamento de Bem Estar Social solicitou
primeiramente um estudo aprofundado dos técnicos sociais que estão atuando no Sistema
Único de Assistência Social – SUAS, sobre a temática esplanada, que culminou em três
encontros realizados no Departamento de Bem Estar Social, nos dias 23/01/2019,
04/02/2019 e 11/02/2019, conclui-se na elaboração de um documento sobres as

Rua São Paulo, nº 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP - CEP: 18.135-125 - Tel.: (11) 4784-5183

6

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Comissão Organizadora – C.O.
atribuições, fluxos e procedimentos que serão adotados no SUAS, no âmbito da Assistência
Social: Quando houver o relato de violações de direitos da criança e do adolescente nos
espaços individuais ou grupal nas unidades do SUAS (BUSCA ATIVA E DEMANDA
ESPONTÂNEA), haverá o relato da situação apresentada através de relatório informativo e
tal documento será destinado para acompanhamento no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e
cópia encaminhada para o Conselho Tutelar e Delegacia.Tais informações serão de livre
relato, respeitando a autonomia do profissional em escolher a técnica e instrumentos, sem a
obrigatoriedade de preenchimento de um protocolo, mas de formalizar o possível relato de
violação de direitos.
No SUAS , não haverá impedimento de que a criança e ou adolescente em situação
de violações de direitos e/ou família continuem sendo acompanhadas no SUAS no período
em que estiverem sendo acompanhadas por outras Políticas Públicas e/ou Órgãos de
Defesas. Lembrando que o SUAS é uma Política com padronização em todo território
Nacional, com serviços de proteção social básica e especial, que atende a quem dela
necessitar, para garantir os direitos socioassistenciais não devendo ocupar lacunas do
trabalho de outras Políticas.
Após, o CMDCA em reunião ordinária do dia 29/03/2019 abordou a necessidade de
indicar alguns profissionais para uma comissão para organizar um Fórum, com a temática
Garantia de Direitos da Criança e do o Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência,
legitimando assim fluxos e procedimentos que serão adotados no município. Com a
proposta de pensar junto, com os possíveis atores que estarão propícios a receber a escuta
da vítima, um caminho onde a criança e o adolescente não sejam mais revitimizados.
Vale contextualizar que atualmente o fluxo de atendimento para crianças e
adolescentes vítimas de violência é quase tão violento quanto o abuso sofrido porque a
criança ou adolescente tem a “ferida reaberta” durante todas as camadas de atendimento
pelas quais passa.
A vítima acaba relatando a violação sofrida várias vezes em alguns serviços ela
poderá ter que contar mais de uma vez, acarretando um “requinte de crueldade” com a
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vitima, podendo causar contaminação nos relatos, acém de levar a criança e o adolescente a
vivenciar novamente os aspectos da violação de direto que sofreu.
Então, o cuidado do CMDCA e da Comissão Organizadora foram voltados a atingir o
maior número de pessoas por meio de um Fórum, para a criação do fluxo de atendimento
integrado, com objetivo de expor a vítima ao menor número possível de escutas, por meio
de um protocolo de atendimento unificado para todos os profissionais envolvidos nas
diferentes camadas de serviços, desde uma possível denúncia feita na escola até o médico
que fará a perícia.
Para a criação tanto do pacto quanto do protocolo de atendimento, a C. O. se
reuniu, fez estudos avançados sobre a temática abordada, o que resultou no I Fórum de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no
município da Estância Turística de São Roque/SP, para juntos estabelecer de maneira
apropriada reduzir a quantidade de escutas, sua agilidade e também a preparação e
delicadeza dos profissionais para atender crianças e adolescentes em situação de violação de
direitos.
A C.O. empenhou-se na construção do Fórum, havendo uma expectativa elevada de
participantes, devido à temática ser algo de interesse social, ter conseguido local público
para acontecer esse evento, de fácil acesso e gratuidade no credenciamento/inscrição.
Considerando a importância do Fórum, no primeiro encontro contamos com a
participação dos profissionais para fazer o credenciamento, a Sra. Michele Sombra de
Almeida Leal, Ensino Superior Completo em Psicologia, Especialista em Psicologia Hospitalar,
Aperfeiçoamento em Clínica Psicanalítica: Conflitos Sintomas é psicóloga e Trabalha na
Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social Equipe Volante e a Sra. Regislene Cesário da Silva Santana, Ensino Superior Completo curso de Serviço Social, Pós Graduada em Políticas Publicas do Sistema Único de Assistência
Social, é assistente social e trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP,
Departamento de Bem Estar Social – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Maylasky.
A abertura do Fórum foi feita pela Presidente do Conselho Municipal das Criança e
do Adolescente – CMDCA, Najla Gergi Krouchane, Ensino Superior Completo - curso de
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Psicologia e Pedagogia, Pós Graduada em psicopedagogia, é psicóloga

e Trabalha na

Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social –
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Maylasky, Supervisora Municipal do
Programa Criança Feliz e Presidente do CMDCA. Dando continuidade a abertura do evento
contou com a participação da Márcia de Jesus Costa Nunes, Ensino Superior Completo em
Pedagogia e Pós Graduada em Gestão Educacional – Trabalha na Prefeitura da Estância
Turística de São Roque/SP e está na Direção da Gestão do Departamento de Bem Estar
Social.
Assim, no primeiro encontro do Fórum visando aprofundar e ampliar o debate,
identificou-se a necessidade de resgatar o processo histórico das reuniões da rede de
fortalecimento municipal que aconteciam no município e para isso contou com o apoio das
profissionais: Ana Cristina Antonio Alda, Ensino Superior Completo - curso de Serviço Social,
Pós Graduada em Políticas Publicas do Sistema Único de Assistência Social, trabalha na
Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social –
Gestora do Programa Municipal do Programa Federal Cadastro Único e Bolsa Família,
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e com vista a fazer
parte da implantação e equipe do Serviço de Vigilância Socioassistencial e a Dra. Liz Andrea
Lima Mirim, Ensino Superior completo em Psicologia da USP, mestre e doutora em
Psicologia Clínica pela PUCSP e trabalha no cargo de psicóloga do Judiciário no Fórum em
São Roque.
No primeiro encontro contamos com a presença e participação, na qualidade de
palestrante, da Sra. Sheila Maria Prado Soma - Psicóloga – Possui Graduação em Psicologia pelo
Centro de Estudos Superiores de Londrina (1999). Especialista em Gestão de Pessoas pela UNOPAR.
Mestrado em Psicologia pela UFSCAR. Doutora em Psicologia pela UFSCar. Pesquisadora do LAPREV
(Laboratório de Estudos e Prevenção da Violência). Escritora dos livros - O Segredo da Tartanina, O
Segredo da Tartanina-Manual do Adulto e O Tesouro da Tartanina. Tem experiência na área de
Psicologia com ênfase em Intervenção Terapêutica, docência e capacitação de profissionais, atuando
principalmente nos seguintes temas: prevenção e intervenção nos casos de abuso sexual infantojuvenil e demais violências.
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Buscando uma maneira de obterr melhores resultados para elaboração do Plano de
Trabalho, a Presidente do CMDCA Najla Gergi Krouchame, fez a abertura do segundo encontro
e explanou indicadores de violações de diretos de crianças e adolescentes nos últimos três
anos do município e Ana Cristina Antonio Alda fez um breve resumo do que foi
contextualizado no primeiro encontro.
No segundo encontro do Fórum a Comissão Organizadora contou com apoio de profissionais
da rede socioassistencial para serem mediadores dos debates no momento do Grupo Temático.
No dia 24/06/2019, data anterior ao evento, foram convidados para reunião as 11h00 no
Departamento de Bem Estar Social, para organizar e planejar as estratégias para a ampliação
e aprofundamento dos debates nos grupos.
Na qualidade dos mediadores, contamos com a contribuição dos seguintes
profissionais.
Mediadora do Grupo Temático: Anaisa Cristina Galzini, Produtora Cultural, faz
parte do Teatro Coletivo “Entre Nós”, Departamento de Educação e Cultura.
Mediadora do Grupo Temático: Aline de Moraes Fernandes, Cursando Licenciatura
em Ciências Biológicas, trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP,
Departamento de Bem Estar Social – Centro de Referência de assistência Social - CRAS
Paisagem Colonial.
Mediadora do Grupo Temático: Cristine Andréa da Cunha, Ensino Superior
Completo - curso de Serviço Social, Pós Graduada em Políticas Publicas do Sistema Único de
Assistência Social, trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP,
Departamento de Bem Estar Social – Chefe de Divisão da Assistência Social.
Mediadora do Grupo Temático: Danielle do Nascimento Oliveira, Ensino Superior
Completo - curso de Serviço Social, é assistente social na Casa de Acolhida deste município,
que é vinculada ao Programa de Assistência Social – PAS.
Mediadora do Grupo Temático: Eliana Trevisan, Ensino Médio Completo, Trabalha
na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, locada no Departamento de Bem Estar
Social, no Cargo: Agente Social.
Mediadora do Grupo Temático: Eliane Aparecida Zoca Pinho, Ensino Superior
Completo - curso de Psicologia, Especialização: Comunidades, Famílias e Adolescentes, é
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psicóloga e Trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de
Saúde no Setor Saúde Mental do Adolescente.
Mediadora do Grupo Temático: Kátia da Consolação Neves Cassimiro, Pedagoga e
Trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de Educação e
Cultura e é Chefe de Serviço Técnico de Creche.
Mediadora do Grupo Temático: Leila Vieira da Silva, Ensino Superior Completo curso de Serviço Social, é assistente social e Trabalha na Prefeitura da Estância Turística de
São Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social, referência técnica do Programa Renda
Cidadã e do Benefício de Prestação Continuada – BPC com Deficiência.
Mediadora do grupo: Marlene Teodoro de Oliveira, Ensino Superior Completo, Pós
Graduada, Trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de
Educação e Cultura e é Chefe Técnico Pedagógico.
Mediadora do Grupo Temático: Najla Gergi Krouchane, Ensino Superior Completo curso de Psicologia, Pós Graduada em psicopedagogia, é psicóloga e Trabalha na Prefeitura
da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social – Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS Maylasky, Supervisora Municipal do Programa
Criança Feliz e Presidente do CMDCA.
Mediadora do Grupo Temático: Salete Ridolfi Bernardi, Ensino Superior Completo curso de Psicologia, é psicóloga e trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São
Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social – Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS, São João Novo.
Mediadora do Grupo Temático: Suelen de Góes Dias, Ensino Superior Completo curso de Serviço Social, é assistente social e Trabalha na Prefeitura da Estância Turística de
São Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social – Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS.
Mediadora do Grupo Temático: Vânia Silvério da Silva Prioli, Ensino Superior
Completo - curso de Serviço Social, concluindo Pós Graduação de Gestão e Trabalho Social
com Famílias, é assistente social e Trabalha na Prefeitura da Estância Turística de São
Roque/SP, Departamento de Bem Estar Social – Centro de Convivência do Idoso – CCI.
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Mediador do Grupo Temático: Wesley Furquin, licenciado em teatro, Trabalha na
Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP, Departamento de Educação e Cultura e é
Chefe Técnico de Ensino Fundamental.

O Fórum contou com a participação de profissionais que aprofundaram e
ampliaram o estudo, permitindo assim o melhor entendimento de todos sobre a temática,
que resultou no primeiro e segundo encontro desse evento, debates em grupos para a
construção e aprovação do Plano de Trabalho e seus fluxos de atendimentos.
Os resultados obtidos do Fórum subsidiarão a elaboração de um Plano de Trabalho,
onde CMDCA poderá deliberar e encaminhar tal proposta ao Poder Executivo para
regulamentação.
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3.

Objetivo

Estabelecer o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima
ou Testemunha de Violência no município da Estância Turística de São Roque/SP, por meio
de um Plano de Ação, procedimentos e fluxos de atendimentos.
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4.

Público Alvo

Profissionais da rede de atendimento do Poder Público, sociedade civil e afins, do
município da Estância Turística de São Roque/SP.
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5.

Inscrição e participação

A inscrição foi realizada no ato dos encontros de forma gratuita, pelo
credenciamento e como forma de atingir a participação dos profissionais da rede e da
sociedade civil foi solicitada a imprensa da Prefeitura uma nota no site sobre o I Fórum de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no
município da Estância Turística de São Roque/SP.
Convites também foram encaminhados por email aos profissionais que trabalham
nas Políticas Públicas (Assistência Social, Educação, Saúde, segurança, sociedade civil e
afins). Foram elaborados convites físicos e individuais e entregues as autoridades para
garantir e atingir o maior numero de participantes de São Roque: Prefeito Municipal Cláudio José de Góes, Defesa Civil - Responsável: Antonio Augusto Godinho, Departamento
de Administração - Responsável: Sandra Elisa Scopel Carline, Departamento de Bem Estar
Social - Responsável: Márcia de Jesus Costa Nunes, Departamento de Educação,
Responsável: Leodir Francisco Libeiro, Departamento de Finanças - Responsável: Carla
Rogéria Agostinho, Departamento de Informática - Responsável: Isaías Gomes dos Santos,
Departamento de Obras - Responsável: Claudinei Rosa, Departamento de Planejamento e
Meio Ambiente - Responsável: Jose Eduardo Damas Loureiro, Departamento de Saúde Responsável: Daniela Groke, Departamento de Turismo, Desenvolvimento Econômico,
Esporte e Lazer - Responsável: Márcio Feltrin, Departamento Jurídico - Responsável: Dr.
Rafael Alexandre Bonino, Divisão de Cultura - Responsável: Marcos Villaça, Divisão de
Desenvolvimento Rural - Responsável: Samanta Lima Trujilo, Divisão De Esportes e Lazer Responsável: Ricardo Alexandre Barbosa, Divisão de Meio Ambiente - Responsável: Juliana
Caldevilla, Gabinete do Prefeito - Responsável: Celso Roque Mello da Silva, Guarda Civil
Municipal

-

Responsável: Celso

Antônio

Domingues,

Recursos

Humanos

-

Responsável: Luciana Prado da Silva, Trânsito - Responsável: Vanderlei Martins Paschoal,
Presidente da Câmara Municipal - Mauro Salvador S. de Góes (Maurinho Góes), Vereador Alacir Raysel, Vereador - Alfredo Fernandes Estrada, Vereador - Etelvino Nogueira, Vereador
- Flávio Andrade de Brito, Vereador - Israel Francisco de Oliveira, Vereador - José Alexandre
Pierroni Dias, Vereador - José Luiz da Silva César, Vereador - Julio Antonio Mariano, Vereador
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- Marcos A. Issa H. de Araújo, Vereador - Marcos Roberto M. Arruda, Vereador - Mauro
Salvador S. de Góes, Vereador - Newton Dias Bastos, Vereador - Rafael Marreiro de Godoy,
Vereador - Rafael Tanzi De Araújo, Vereador - Rogério Jean da Silva, Delegado da Polícia Civil
de São Roque/Sp - Ilmo Sr. Marcelo Sampaio Pontes, Delegado da Polícia Civil de São
Roque/Sp - Ilmo Sr. Marcelo Apolinário da Silva, Promotor de Justiça da Comarca de São
Roque/SP - Ilmo.Sr. Dr. Washington Luis Rodrigues Alves, Juiz de Justiça da Comarca de São
Roque/Sp – Dr. Flávio Roberto de Carvalho, Setor Técnico do Fórum de Justiça de São
Roque/SP - Ilmo. Srs. Técnicos Sociais, Delegacia de Polícia Militar de São Roque/SP - Ilmo.
Sr. Capitão Carlos Ricardo Ceoloni, Comandate do Posto de Bombeiro da Cidade de São
Roque/SP - Ilmo. Sr. I Tenente Jefersson Ferreira Rodrigues, Fundo Municipal de
Solidariedade De São Roque/SP - Ilma. Sra. Primeira Dama Mazé Barros.
Assim, destacamos em anexo a lista de presença dos participantes do primeiro (120
pessoas) e segundo (52 pessoas que assinaram a lista e umas 10 pessoas que esqueceram de
assinar, mas estão registradas através de fotos) encontro do I Fórum de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no município da Estância
Turística de São Roque/SP.
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6.

Programação

PROGRAMAÇÃO
I FÓRUM DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA NO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE/SP.
1º Encontro
DATA: 07/06/2019
LOCAL: Sala Núcleo de Música – Brasital
HORÁRIO: 12h30 AS 17h00

2º Encontro
DATA: 26/06/2019
LOCAL: Sala Núcleo de Música – Brasital
HORÁRIO: 12h30 AS 17h:00

CRONOGRAMA 1º ENCONTRO

12h30

13h00

13h40

Credenciamento

- Recepção dos participantes;
- Coffe Break

Abertura

- Pronunciamento das Autoridades
presentes ;
- Sra. Najla Gergi Krouchane - Presidente
do CMDCA e Psicóloga do CRAS Maylasky;
- Sra. Márcia de Jesus Costa Nunes Comissão CMDCA e Diretora do Dep. De
Bem Estar Social.
- Fortalecimento da Rede e seu Processo
histórico: Sra. Ana Cristina Antonio Alda Assistente Social do Dep. De Bem Estar
Social e Liz Andrea Mirim - Psicóloga do
Setor Técnico do Fórum.

- Aspectos conceituais do abuso
sexual infanto-juvenil;
- Papel da Rede de proteção
criança e do adolescente vítima
ou testemunha de violência;
- Escuta de criança vítimas de
abuso
- Aspectos legais e técnicos;

- Dra. Sheila Maria Prado Soma Psicóloga – Possui Graduação em Psicologia
pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina
(1999). Especialista em Gestão Pessoas pela
UNOPAR. Mestrado em Psicologia pela
UFSCAR. Doutora em Psicologia pela UFSCar.
Pesquisadora do LAPREV (Laboratório de
Estudos e Prevenção da Violência). Escritora
dos livros - O Segredo da Tartanina, O Segredo
da Tartanina-Manual do Adulto e O Tesouro
da Tartanina. Tem experiência na área de
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Psicologia com ênfase em Intervenção
Terapêutica, docência e capacitação de
profissionais, atuando principalmente nos
seguintes temas: prevenção e intervenção nos
casos de abuso sexual infanto-juvenil e demais
violências.
17h00

Encerramento
CRONOGRAMA 2º ENCONTRO
26/06/2019

12h30

Credenciamento

13h00

Abertura

- Wesley Furquin (Apresentação Cultural)
- Sra. Najla Gergi Krouchane - Presidente
do CMDCA e Psicóloga do CRAS Maylasky;

13h10

Breve resumo do 1º encontro
E Informações complementares

Sra. Ana Cristina Antonio Alda Assistente Social do Dep. De Bem Estar
Social.

13h30

Divisão dos grupos de estudo
(Apresentação do Fluxograma de
Atendimento e Ficha de
Referênciamentos)

Michele, Regislene e Rosely

Construção de parâmetros para a Rede de
Proteção, através dos Mediadores dos
Grupos de Estudos.

14h30

Café e
Apresentação Cultural

Projeto GURI

15h50

Construção do Plano de
Enfrentamento

Relatores dos grupos (explanação as
propostas que foram levantadas para o
plano de Ação)

17h00

Encerramento

OBS: Levar o material disponibilizado no 1º encontro, para auxiliar nas atividades propostas.
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7.

Metodologia e levantamentos de informações do primeiro encontro do I

Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de
Violência no município da Estância Turística de São Roque/SP.
O primeiro encontro ocorreu dia 07/06/2019, o credenciamento iniciou as 12h30 e
conforme os participantes chegavam, assinavam a lista de presença e recebiam uma pasta
contendo materiais de estudos e alguns instrumentais para serem estudados e
aperfeiçoados, sendo cópias: da Lei Nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que altera a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o Decreto nº
9.603, de 10 de dezembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 13.431, 4 de abril de 2017 e os
PARÂMETROS DE ESCUTA, fluxograma para atendimento municipal as vítimas de violação de
direitos e uma ficha de Registro para o profissional preencher caso receba o relato da
criança e do adolescente (Documentos e instrumentais que foram anexados).
Após, o credenciamento foi disponibilizado uma mesa de café, que ficou exposta
durante o evento.

As 13h00 todos participantes foram convidados a cantar o Hino Nacional e do
Município de São Roque. Após houve o pronunciamento das Autoridades presentes:
- A Sra. Najla Gergi Krouchane fez a abertura do Fórum, explanando a importância
desse encontro e sua legitimidade.
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- A Sra. Márcia de Jesus Costa Nunes contextualizou a importância da participação
de todos os presentes para a elaboração de um Plano Municipal de Enfretamento da
Violência contra Criança e Adolescente, com fluxos e procedimentos que o município
adotará. Tendo como foco a escuta especializada e os caminhos que serão traçados para não
revitimizar as crianças e adolescentes em situação de violência; a prevenção, com objetivo
de assegurar ações preventivas que evitem ou minorem os riscos de violência contra
crianças e adolescentes, possibilitando-lhes orientação para o fortalecimento da autodefesa
e aperfeiçoamento, com intuito a promover qualificação permanente dos profissionais que
irão acolher, atender e encaminhar as crianças e adolescentes em situação de violação de
direitos, por meio de capacitação, palestra, encontros e afins.

- A Sra. Ana Cristina Antonio Alda resgatou o processo histórico das reuniões de
rede, que já aconteciam no município, como forma de socializar este trabalho tão
importante, sendo explicitado pelas profissionais:
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Abordou a importância do trabalho em rede, que é um conjunto integrado de
iniciativas públicas e da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e
projetos, o que supõe a articulação entre os serviços oferecidos em âmbito municipal.
Resgatou o processo histórico das reuniões de rede e explicou que seus objetivos eram
fortalecer as políticas públicas e sociais do município, efetivando e ampliando o acesso aos
direitos sociais; a criação de uma linguagem e caminho institucional único para toda a rede
(Protocolo de Atendimento Municipal).
O primeiro encontro dessa reunião ocorreu no segundo semestre de 2013, a partir
da iniciativa dos profissionais do SUAS (CREAS) e SUS (Saúde Mental). Posteriormente houve
a adesão de atores da Política de Educação, do Judiciário e Terceiro Setor. Esses encontros
aconteciam mensalmente, revezando entre os diferentes espaços ocupacionais, trazendo
ainda, conhecimento “in loco” de diferentes territórios e equipamentos. Nessa época foi
feito um estudo para avaliar se os encontros atingiram os objetivos das reuniões de rede e
foi identificada a criação de espaços de diálogos entre as equipes dos diferentes
serviços/equipamentos comunitários, possibilitou conhecer as demandas e os caminhos
institucionais dos territórios e também identificou o aumento da eficiência na utilização dos
recursos materias e humanos, uma vez que socializando o conhecimento do objetivo de
cada instituição, possibilitou a criação de fluxos de trabalho e parceria na condução de casos
específicos e/ou projetos integrados.
Os avanços observados dos participantes da reunião de rede foram: maior
eficiência na utilização de recursos materiais e humanos; Conhecimentos aprofundados dos
serviços existentes no município; Criação de um portal eletrônico, que teve o objetivo de
mapear os serviços públicos e comunitários, a fim de publicizar o trabalho (seria
primeiramente destinado aos profissionais e futuramente à população a respeito dos órgãos
existentes (houve pouca adesão); elaboração de fluxogramas dos serviços em âmbito
municipal, para construção de uma Cartilha Municipal, efetivando um protocolo de
atendimento; elaboração do Projeto Saúde do Trabalhador (documento apresentado aos
funcionários da Saúde do Trabalhador e ao Poder Executivo);

apoio ao Diagnóstico

situacional do município de São Roque, através de parcerias entre CMDCA e CPFL; evento na
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praça da matriz: Dia Municipal do Combate a Violência Contra Crianças e Adolescentes e
Fórum: Enfrentamento e sensibilização contra violência sexual de crianças e adolescentes.

No início do ano de 2018, houve a descontinuidade das reuniões, em função,
sobretudo, da alta carga de trabalho dos participantes.
- A Sra. Liz Andrea Lima Mirim explanou que foram convergindo esforços, reflexões
e ações promovidas por diferentes espaços sobre a temática da violência sexual contra
crianças e adolescentes, foi retomada a reunião de fortalecimento de rede com intuito de
discutir a possível formação de Fórum Municipal de Enfrentamento e sensibilização contra
violência sexual de crianças e adolescentes, a qual ocorreu em 13 de julho de 2018, na
ocasião, a partir das discussões entre o Setor Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a Saúde Mental do Município, a Saúde do Adolescente Municipal, o Conselho Tutelar,
Centro de Referência Especializado em Assistência Social e o Posto de Saúde do Bairro do
Carmo, consideraram-se a necessidade de sensibilização de mais atores da rede,
encaminhando-se para a realização de um segundo encontro no dia 03 de agosto de 2018,
que levou a todos refletir o que é a violência, suas manifestações, ações de atenção, ações
de prevenção e quem são os atores da violência.
Após, Liz contextualizou o conteúdo do Fórum Municipal, que segue:
Abordou o fenômeno da violência física, psicológica e sexual, acrescido em
estrutural e institucional. No entanto, quando as situações de violência são analisadas no
caso concreto, observa-se que os tipos de violência se conectam, sendo, por exemplo, uma
violência sexual, também física e psicológica e/ou precedidas de outras formas de violação
de direitos.
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No que se trata da violência sexual, tem-se que esta se expressa na violação dos
direitos sexuais, seja pela força ou por demais formas de coerção. Especificamente, sobre as
crianças e os adolescentes, se dão a partir de atividades impróprias para sua faixa etária e
inapropriadas para seu desenvolvimento físico, psicológico, afetivo e social, “no sentido de
abusar ou explorar o corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes”, isto é, configura-se
como abuso sexual “a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a
prática de qualquer ato de natureza sexual”. E que ainda outra definição que enriquece este
conceito: "qualquer ato de natureza ou conotação sexual em que adultos submetem
menores de idade a situações de estimulação ou satisfação sexual, imposto pela força física,
pela ameaça ou pela sedução"
De acordo com o artigo Orientações de comunicação sobre violência sexual contra
crianças

e

adolescentes,

da

ONG

ChildHood.

Disponível

em:

http://www.childhood.org.br/release/orientacoes-de-comunicacao-sobre-violencia-sexualcontra-criancas-e-adolescentes-2, a violência é um fenômeno complexo que não se expressa
apenas de uma forma. Ou seja, a criança ou o adolescente já, foram negligenciados e
passaram por episódios de violência física ou psicológica.
O agravamento se dá, pois, em geral, a situação de violência implícita e explicitar,
tras a questão do silêncio/segredo para a criança, causando intenso cerceamento da vítima.
As estatísticas da Childhood, nos mostram ainda que 64% dos suspeitos fazem parte do
grupo familiar da vítima, ou seja, este sujeito que pratica o ato violento tem amplo acesso a
vítima, muitas vezes usa de seu lugar de poder para praticar a violência. E, ainda, que 72%
das violências acontecem na casa da vítima ou do suspeito. O autor da violência silencia sua
vítima pela própria proximidade: ou oferecendo a ela um lugar especial (jogo de sedução),
ou pelo medo. Muitas vezes, a criança não entende o que está acontecendo e não pode falar
sobre isso. Não tem como nomear a situação, vindo a compreender em outro momento,
anos depois. Isto é, o espaço privado/afetuoso é onde mais ocorre a violência sexual contra
crianças e adolescentes, agravando-se a denúncia/cessão de ciclos em função de
cumplicidade, medo e livre acesso.
A criança está desenvolvendo a sexualidade e dentro deste crescimento vem a
experimentar o prazer que a sexualidade oferece. A estimulação por parte do adulto pode
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inicialmente trazer prazer naquela situação, sem poder entender a situação como violenta,
no entanto ela é, pois o adulto está usando o corpo da criança de forma indevida. Outro
ponto a levantar é a afetividade da criança voltada para o adulto que é o lugar da proteção,
do carinho, do amor paternal e o adulto confunde oferecendo uma afetividade com
conotações sexuais. A criança tem uma relação de amor infantil e o adulto se relaciona com
a criança pela via erótica.
Não se pode esquecer que a infância, como a conhecemos, é um produto da Idade
Moderna. Esta especificidade ofereceu um olhar diferenciado às crianças, como um sujeito
em desenvolvimento, com necessidades específicas para que possa desenvolver-se de forma
adequada. Assim, a criança passará a ser adolescente, e depois adulto. Cada uma dessas
etapas tem suas especificidades e preparam para a vida adulta.
É preciso, no entanto, falar sobre os meninos/homens e como esta cultura também
os atravessa a partir de medo e vergonha de denunciar ou compartilhar a violência vivida,
sobretudo em função da estigmatização que sofrem.
Como os profissionais ainda tem o despreparo de atores pertencentes às políticas
públicas; a precarização de equipamentos e recursos humanos; a desqualificação dos relatos
das vítimas, por meio de familiares, profissionais e autoridades; a pressão social e religiosa
para a não discussão de temas sobre a sexualidade, mantendo o véu da ignorância.
Neste sentido, esse encontro entendeu que há urgência e necessidade de uma série
de ações no que se refere ao cuidado, atendimento e prevenção da violência sexual contra
crianças e adolescentes:
•

Formação de agentes públicos e sociedade civil para conhecer e identificar
as formas de violência;

•

Criação de linguagem e caminho institucional único para toda a rede;

•

Criação de espaço municipal de discussão e criação de protocolo;

•

Criação de projetos de prevenção.

Para isso, deve-se atentar que os agentes públicos e trabalhadores de instituições
têm o compromisso legal de denunciar os casos identificados, dando fim ao pacto de
silêncio. Além disso, que o acolhimento deve partir de uma escuta livre de preconceitos, sem
interrupções ou solicitações de detalhamentos desnecessários para a condução do caso,
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demonstrando respeito a quem foi desrespeitado e encontra-se em sofrimento. Sobretudo,
é preciso pensar a prerrogativa do trabalho de forma interdisciplinar que possibilita uma
discussão sobre os desfechos que a equipe pretende alcançar, evitando medidas
precipitadas, que podem acabar afastando a família.
Demos ênfase especialmente ao tema da prevenção, considerando que é
fundamental evitar que a violência ocorra. Aquela pode ser entendida a partir de três níveis:
a) Nível primário: a partir da implementação de programas e ações que visam evitar
a ocorrência da violência, por meio de estratégias dirigidas a toda a população, incluindo
produção legislativa, orientação e apoio, campanhas de divulgação de informações, entre
outras.
b) Nível secundário: são estratégias voltadas para populações de risco, isto é, para
os mais suscetíveis e vulneráveis à situação de violência. Um exemplo: treinamento dos
agentes públicos, especialmente da saúde, educação, justiça e segurança, a fim de estimular
ações específicas no território com determinado público.
c) Nível terciário: quando as situações de violência já ocorreram. Possui como
objetivo cessar imediatamente e reduzir a continuidade e as consequências causadas por
essas experiências.

Apresentado isto, seguimos para os grupos temáticos, onde as discussões se deram
de forma a responder as seguintes perguntas: O que sabemos sobre o tema? Como ele
atravessa meu trabalho? Como a violência sexual é percebida/enfrentada no meu local de
trabalho? Quais os desafios em abordar, lidar e enfrentar essa temática? Conheço o caminho
institucional? Prevenção – quais possibilidades?
Em síntese, os grupos teceram as seguintes considerações:
O tema atravessa um espaço de tabu da nossa sociedade, perpassada pelo
conservadorismo das relações – machismo, olhar menosprezante para a infância. Isto, aliado
à falta de conhecimento e ao medo de abordar o assunto, o que o torna como segredo, pode
significar permanência da violência e culpabilização da vítima.
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Para isso, como resultado do Fórum Municipal de enfrentamento e sensibilização
contra violência sexual de crianças e adolescentes pode-se entender que a necessidade da
instrumentação de crianças e adolescentes para reconhecer a violência, bem como o
exercício adequado da sexualidade, partindo da premissa básica do consentimento. Além
disso, é necessária a sensibilização de todos os atores que lidam com crianças e
adolescentes, desde a prevenção, até o encaminhamento dos casos concretos, através da
empatia, da formação e da ampliação de conhecimentos sobre o assunto.

7.1. Palestra central e contribuições aos debates
A Mestre Sheila Maria Prado Soma iniciou a palestra abordando os aspectos
conceituais do abuso sexual infanto-juvenil, o papel da Rede de proteção criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência, a escuta de criança e adolescente vítimas ou
testemunha de violência e seus aspectos legais e técnicos.
E para a criação de um Plano de Trabalho é necessário ser baseado em estudos
sobre a temática abordada, para se pensar juntos a maneira apropriada de reduzir a
quantidade de escutas, sua agilidade e também a preparação e delicadeza dos profissionais
para atender crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e citou dois artigos:
- Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
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discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010).
- Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Que a violência sexual é toda forma de violência “forçada”, ou seja, com emprego
de violência, grave ameaça ou fraude. È considerado crime e ato violento sejam contra
criança, adolescentes ou adultos.
O abuso pode ocorrer contra a vontade da criança ou adolescente ou pela indução
de sua vontade, através das relações de poder e confiança entre a vítima e o agressor, bem
como, pelo uso de violência física ou psicológica (ameaças ou barganhas).
As crianças e adolescentes que estão mais vulneráveis são as que “não conseguem
discriminar riscos ou que não sejam capazes de diferenciar manifestações de afeto das
situações abusivas, o que faz com que elas não consigam compreender a situação abusiva e
nem mesmo se desvencilhar da mesma” (Coveil & Scalora, 2002).
Que alguns fatores podem ser identificáveis, sobre a mudança de comportamento
da criança e do adolescente em situação de violação de direitos, como:


Raramente envolve violência física detectável;



Comportamento sexual inapropriado ou exacerbado e diferente do

apropriado para a idade;


Comportamento sexualizado em público;



Imitar o ato sexual de forma repetida, mesmo após a intervenção de um

cuidador/adulto;


Alteração no comportamento;



Regressões e estagnações no desenvolvimento;



Distúrbios alimentares;



Irritabilidade e baixa autoestima.

Esclareceu que para implantar um fluxo de atendimento, para possibilitar que o
violado seja menos escutado, é necessário traçar um caminho, possibilitando a não omissão
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dos envolvido e garantir os Direitos Sociais da pessoa em pleno desenvolvimento, por meio
da Escuta Especializada, que contem o seguinte fluxo:
•

Revelação Espontânea: Relato feito a qualquer pessoa sobre a violência;

•

Escuta Especializada: Profissional da Rede ou através de uma Comissão de

Proteção;
•

Depoimento Especial policial: Polícia Civil;

•

Depoimento Especial Judicial: Poder judiciário.

E nesse fluxo, a criança e o adolescente serão escutados no máximo três vezes,
garantindo assim a não revitimização. Mas para que isso ocorra é necessário uma pactuação,
entre todos os participantes desse Fórum em focar nos estudos, para a construção e
implementação de um fluxo de atendimento municipal.
Por fim, a palestrante terminou sua apresentação com um texto para reflexão:

“Não é fácil aceitar a idéia de que precisamos renunciar a uma postura
adultocêntrica para compreender o universo infantil, sobretudo quando ele nos é
apresentado por meio da linguagem. Isso significa dizer que não é possível compreender a
criança por nossos próprios parâmetros, pois os equívocos interpretativos seriam inevitáveis.
Se estamos desempenhando a difícil tarefa de ouvir uma criança, o primeiro desafio é darlhe voz, permitindo que revele seu mundo, suas concepções, sua lógica peculiar”(Silvia
Renata Magalhães Lordello).

Rua São Paulo, nº 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP - CEP: 18.135-125 - Tel.: (11) 4784-5183

28

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Comissão Organizadora – C.O.
7.2.

Encerramento
O encerramento do 1º encontro do I Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do

Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no município teve o encerramento as
17h00.
Ficou pactuado com todos os presentes a estudar o material entregue nesse 1º
encontro e outros que se fizer necessário. Também trazer propostas para traçar o fluxo de
atendimento municipal as crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de violência,
formação para a Rede de Proteção sobre o Relato Espontâneo; quais serão os profissionais
que pretendem trabalhar com a Escuta Especializada; qual a forma assessoria de
Acompanhamento, prevenção, campanhas, Fórum e afins.
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8. Reunião com os mediadores dos Grupos sobre a temática.
O entendimento do conceito “interação” é fundamental para os estudos
relacionados à comunicação mediada, com isso a C.O. decidiu aplicá-la no segundo encontro
do Fórum, como forma de enriquecer as discussões em torno da temática Criança e do
Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência. Para isso, contou com apoio de profissionais
da rede socioassistencial para serem mediadores nos debates do Grupo Temático. A reunião
ocorreu dia 24/06/2019, as 11h00 no Departamento de Bem Estar Social, para organizar e
planejar as estratégias para a ampliação e aprofundamento dos debates nos grupos.
Os mediadores foram informados sobre a importância da interação em grupo para
ocorrer à reciprocidade desta ação social. E que seriam sete grupos, sendo divididos por
cores, uma forma de facilitar a identificação dos participantes. E que cada grupo elegeria 1
redator, para redigir as propostas identificadas no grupo e 1 relator para falar as propostas
que foram elencadas.
No momento grupal os mediadores foram orientados sobre as etapas que serão
necessárias para atingir o objetivo deste encontro. E que no ínterim o grupo deveria aprovar,
acrescentar e excluir os instrumentais que foram socializados, bem como:
- Registro de Informações para o compartilhamento na rede do sistema de garantia
do direito da criança e do adolescente – SGDCA (para ser preenchida no relato espontâneo);
- Fluxograma para atendimento municipal as vítimas de violação de direitos e Escuta
Especializada, Plano de Trabalho;
- Escuta Especializada, como forma de reduzir as escutas de crianças e adolescentes
em situação de violação de direitos;
- Comissão de Proteção para fazer a Escuta Especializada com as crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência;
- Plano de trabalho.
Também, foi entregue aos mediadores fichas para interessados em trabalhar com a
Escuta Especializada, caso ela seja aprovada.
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9.

Segundo encontro do I Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do

Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no município da Estância Turística de São
Roque/SP.
O segundo encontro ocorreu dia 26/06/2019, o credenciamento iniciou as 12h30 e
conforme os participantes chegavam com as pasta que foram entregues no primeiro
encontro, assinavam a lista de presença e recebiam uma etiqueta colorida, para auxiliar nas
divisões dos grupos. Também foram entregues três instrumentais para serem aperfeiçoados
para aprovação em grupo, sendo: fluxo de atendimento municipal, Ficha para interessados
em trabalhar com a Escuta Especializada, Registro de Informações para compartilhamento
na Rede de Sistema de Garantia do Direito das crianças e do Adolescente – SGDCA (relato
espontâneo).

O Grupo Teatro Coletivo “Entre Nós”, Departamento de Educação e Cultura fez a
abertura deste encontro. Responsáveis Wesley Furkin, Anaisa e Lana.

Após, os participantes foram convidados a ficar em pé para o Hino nacional e do
município de São Roque.
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A Sra. Najla Gergi Krouchane apresentou as estatísticas das violações de direitos
com crianças e adolescentes no município da Estância Turística de São Roque/SP nos últimos
três anos, conforme dados nas tabelas a seguir:

Violações de
Direitos

Maus Tratos

2017

33

CONSELHO TUTELAR
Abuso
Negligência
e Abandono
Sexual
33

2018
17
32
2019
6
12
(Até 2019)
*Dados subtraídos do Conselho Tutelar

Outras
Violações

Trabalho
Infantil

7

0

0

4
0

0
0

0
0
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CREAS
Violações de
Direitos

Maus Tratos

Abuso
Sexual

Negligência
e Abandono

Outras
Violações

Trabalho
Infantil

2017
11
17
3
0
0
2018
7
23
13
0
0
2019
0
7
6
0
0
(até junho)
 Dados Subtraídos do Departamento de Bem Estar Social, por meio do Relatório
Mensal de Atendimento – RMA.

DELEGACIA
Violações de
Direitos

Maus
Tratos

Abuso
Sexual

Negligência
e Abandono

Outras
Violações

Trabalho
Infantil

2017

17

25

0

18

0

2018

8

18

0

16

0

2019
7
18
(até junho)
 Dados subtraídos da Delegacia.

0

4

0

A Sra. Márcia de Jesus Costa Nunes contextualizou a importância da participação
de todos os presentes para a elaboração de um Plano de Trabalho, traçando assim um
fluxograma municipal voltado a Proteção Integral das crianças e adolescente vítimas ou
testemunhas de violência.
Os membros da Comissão Organizadora que estavam presentes foram
apresentados.
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A Sra. Ana Cristina Antonio Alda fez a apresentação do breve resumo sobre o 1º
encontro deste Fórum e após todos foram convidados a se dividirem em grupos para a
construção do Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra Crianças e
Adolescentes no município.

9.1. Grupos Temáticos
Os participantes foram divididos por cores, que foram entregues no
credenciamento, para facilitar nas divisões dos grupos.

Mediadores responsáveis pelos grupos:
- Grupo 1: Kátia e Marlene;
- Grupo 2: Aline e Eliane;
- Grupo 3: Najla e Suelen;
- Grupo 4: Danielle e Leila;
- Grupo 5: Eliana e Salete;
- Grupo 6: Cristine e Vânia;
- Grupo 7: Ana Isa e Wesley Furquin.
Rua São Paulo, nº 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP - CEP: 18.135-125 - Tel.: (11) 4784-5183

34

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Comissão Organizadora – C.O.
Fotos no momento dos Grupos Temáticos:

Houve um imprevisto, pois seriam sete grupos e tivemos que unir os participantes
do grupo 3 com grupo 4.
Os grupos tiveram a duração de uma hora para a discussão e aprovação dos fluxos e
procedimentos a serem adotados no município, conforme a Lei Nº 13.431, de 04 de abril de
2017, o Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018 e os Parâmetros da escuta.
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Os mediadores interagiram com os participantes nos grupos, elegeriam 1 redator,
para redigir as propostas identificadas no grupo e 1 relator para falar as propostas que
foram elencadas.
No momento do grupo temático os mediadores foram orientados sobre as etapas
que serão necessárias para atingir o objetivo deste encontro. E que no ínterim o grupo
deverá aprovar, acrescentar e excluir os instrumentais que foram socializados, bem como:
- Registro de Informações para o compartilhamento na rede do sistema de garantia
do direito da criança e do adolescente – SGDCA (para ser preenchida no relato espontâneo)
- Fluxograma para atendimento municipal as vítimas de violação de direitos e Escuta
Especializada, Plano de Trabalho.
- Escuta Especializada, como forma de reduzir as escutas de crianças e adolescentes
em situação de violação de direitos
- Comissão de Proteção para fazer a Escuta Especializada com as crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
- Plano de trabalho.
Também, foi entregue aos mediadores fichas para interessados em trabalhar com a
Escuta Especializada, caso ela seja aprovada.
Após, deu-se inicio as discussões em cada Grupo, para aprovação, exclusão e
aperfeiçoamento sobre Relato espontâneo, Registro de Informações para compartilhamento
na rede do Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA,
Fluxograma, Comissão Escuta Especializada e o Plano de Trabalho.

9.2. Apresentação do Projeto Guri
Para envolver a todos a C.O. considerou o Projeto Guri um dos serviços públicos que
precisa ser privilegiado, devido ser um acesso a Garantia de Direitos e necessita ser
divulgado e foi onde convidou-se os alunos e professores para uma apresentação cultural.
A Rafaela Campos Coordenadora Projeto Guri São Roque iniciou a apresentação
esclarecendo que o objetivo do Projeto Guri é fortalecer a formação das crianças,
adolescentes e jovens como sujeitos integrados positivamente em sociedade e difundir a
cultura musical em sua diversidade, esclarecendo:
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Para isso, seus programas e projetos propõem às crianças, adolescentes e jovens
a potencialização de suas dimensões estética, afetiva, cognitiva, motora e social, a garantia
de vivências enriquecedoras de sociabilidade, o fortalecimento no reconhecimento de seus
recursos – que possam ser acionados em projetos de futuro – o acesso e valorização das
diferentes expressões culturais e o estímulo a criações e apresentações de grupos musicais.
O acesso ao Projeto Guri é gratuito, suas políticas e práticas com foco na inclusão e
na atração e manutenção de alunos em situação de vulnerabilidade econômica e social.
A partir do momento em que passam a integrar o Guri, os alunos recebem atenção
que vai muito além do ensino musical. Possui metas específicas relativas ao
acompanhamento social das crianças, adolescentes e jovens atendidos, observando todas
as condições que afetam a vida e o bem estar de cada um – incluindo educação, assistência
social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho e outros.
Para

concretizar esse

acompanhamento,

as

áreas

de

educação e

de

desenvolvimento social atuam de forma integrada, por meio de ações complementares à
prática musical, promovendo a integração dos alunos dentro de suas comunidades.
Após os alunos e professores fizeram a apresentação cultural do Projeto Guri aos
participantes do Fórum, conforme foto:

9.3. Resultados apresentados pelos relatores dos Grupos Temáticos
Após a apresentação musical do Projeto Guri, os relatores de cada Grupo Temático
apresentaram os resultados dos estudos, como segue:
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GRUPO 1: Mediadores Kátia e Marlene
Relato espontâneo: Aprovou a existência do relato espontâneo e acrescentou que o relato
deverá ser feito junto á pessoa responsável pelo encaminhamento do caso. E cada serviço
deverá eleger uma pessoa para receber o relato e encaminhá-lo para escuta especializada,
juntamente com a Ficha de Notificação do Relato Espontâneo, devendo conter numeração.
Registro de Informações para Compartilhamento na Rede do Sistema de Garantia do
Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA: Este instrumental foi aprovado e foi
solicitado a mudança do nome deste documento para Ficha de Notificação Relato
Espontâneo. E se houver o relato do responsável pela criança e adolescente, não deve
ocorrer simultaneamente.
Fluxograma: Foi aprovado.
Comissão Escuta Especializada: Foi aprovado instituir uma comissão especializada e que
seus membros deverão ter conhecimento referente ao desenvolvimento infantil-juvenil.
Plano de Trabalho: Foi aprovada a elaboração de um Plano de Trabalho, contendo ações
para prevenção, campanhas e Fórum semestral.
E que a escuta especializada seja realizada em local adequado, preservando a vítima.

GRUPO 2: Aline e Eliane
Relato espontâneo: Aprovou a existência do relato espontâneo
Registro de Informações para Compartilhamento na Rede do Sistema de Garantia do
Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA: Instrumental aprovado para preenchimento
do Relato Espontâneo.
Fluxograma: Aprovado e acrescentou inserir rede extensa de familiares, áreas de lazer,
igrejas / organizações religiosas.
Comissão Escuta Especializada: Foi aprovado instituir uma comissão especializada e seus
membros deverão ter capacitações e reuniões periódicas.
Plano de Trabalho: Foi aprovado e deverá conter reuniões periódicas para trocas de
experiências. E também ter um profissional da Saúde para acolher os membros da
Comissão, caso necessite para não ocorrer o adoecimento.
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GRUPO 3 e 4: Mediadores Suelem, Daniela e Leila
Relato espontâneo: Foi aprovado e acrescentou a importancia de um material de apoio ou
formação para as possíveis pessoas que receberão o relato da vítima.
Registro de Informações para Compartilhamento na Rede do Sistema de Garantia do
Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA: Aprovado e acrescentou a mudança do titulo
deste instrumental para Ficha de Informações.
Fluxograma: Aprovado
Comissão Escuta Especializada: Aprovado. E será necessária uma formação continua aos
membros desta Comissão.
Plano de Trabalho: Aprovado, contendo um local apropriado para ser realizada a Escuta
Especializada.

GRUPO 5: Mediadores Eliana, Najla e Salete
Relato espontâneo: Aprovado.
Registro de Informações para Compartilhamento na Rede do Sistema de Garantia do
Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA: Aprovado
Fluxograma: Aprovado, devendo ter a indicação de devolutiva ao serviço que emitiu o
relato espontâneo.
Comissão Escuta Especializada: Aprovado e que esta Comissão deverá ser composta por
seis pessoas no mínimo, sendo duas com formação em psicologia e uma em serviço social.
Plano de Trabalho: Aprovado.

GRUPO 6: Mediadores Vânia e Cristine
Relato espontâneo: Em Branco. E pontuou que a pessoa deverá ouvir atentamente a
vítima.
Registro de Informações para Compartilhamento na Rede do Sistema de Garantia do
Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA: Em Branco.
Fluxograma: Em branco. E solicitou a revisão do fluxograma a exclusão da terceira linha.
OBS: Não apresentou um modelo deste instrumental, com as mudanças solicitadas.
Rua São Paulo, nº 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP - CEP: 18.135-125 - Tel.: (11) 4784-5183

39

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Comissão Organizadora – C.O.
Comissão Escuta Especializada: Aprovou. E que qualquer profissional que tenha interesse
pode fazer parte da Comissão, que seja habilitado e não infrinja os princípios do Código de
Ética.
E que a Comissão da Escuta Especializada deverá ter curso de formação e seus membros
poderão ser de Ensino Médio Completo e Ensino Superior.
Plano de Trabalho: Em branco. E pontuou que no documento deverá conter que para o
relato espontâneo não é preciso obter formação inicial e sim o acompanhamento de
orientação.
Escuta Especializada formada com sete pessoas titulares e sete suplentes. E os profissionais
da Comissão deverão ter capacitações periódicas.
O local para realizar a escuta especializada tem que ser específico.

GRUPO 7: Mediadores Wesley e Ana Isa
Relato espontâneo: Foi aprovado. Acrescentou que a identificação do Serviço que receberá
o relato pode ser opcional.
Registro de Informações para Compartilhamento na Rede do Sistema de Garantia do
Direito da Criança e do Adolescente – SGDCA: Aprovado e acrescentou a mudança do titulo
deste instrumental para Ficha de Notificação de Relato Espontâneo.
Fluxograma: Aprovado
Comissão Escuta Especializada: Aprovado. E deverá conter no mínimo dez pessoas.
Plano de Trabalho: Aprovado.
Tendo uma equipe terapêutica que atenderá a familia e/ou responsável pela vítima.
A Comissão Especializada seja fiscalizada.
O Local da a Escuta Especializada seja na Brasital.
Que os Conselheiros Tutelares tenham a participação obrigatória na capacitação do relato
espontâneo.
Ampliação do tema para as discussões a toda população, respeitando e considerando cada
idade.
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Ao fim de cada Grupo Temático os mediadores disponibilizaram uma ficha de
inscrição para que os interessados em participar da Comissão de Escuta Especializada
preenchessem e entregassem a Comissão Organizadora do Evento.
Após a apresentação dos Grupos Temáticos houve o encerramento do I Fórum de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no
município da Estância Turística de São Roque/SP e entregues os certificados a todos os
participantes presentes.
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10.

Considerações Finais

No dia 01/07/2019 a C.O. se reuniu na Sala do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente – CMDCA e foi realizada a avaliação dos conteúdos levantados e avaliação geral
do encontro, concluindo que:
Houve a participação de profissionais da rede de atendimento e sociedade civil,
para legitimar a construção de um Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra
Crianças e Adolescentes no município de São Roque, com vistas a garantir um sistema de
garantia de direitos, tendo foco a diminuição dos números de escuta.
O conteúdo disponibilizado foi favorável para atingir o objetivo, estabelecendo
assim procedimentos de entrevistas sobre situação de violência com criança ou adolescente
perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o
cumprimento de sua finalidade.
Vale citar as considerações da palestrante do primeiro encontro do Fórum, a Sra.
Sheila Mello e aos profissionais que contextualizaram a realidade do município, que serviram
como

disseminadores

do

conhecimento

teórico

metodológico,

embasando

um

conhecimento que contribuiu pontuações significantes elencadas nas discussões e dos
Grupos Temáticos.
Percebe-se que é necessário garantir mais espaços de discussões para tomadas de
decisões com a rede de atendimento e sociedade civil (dar vez e voz), debatendo com eles as
formas e fluxos necessários para garantir os direitos das crianças e adolescentes em situação
de violência. E também a necessidade do estimulo e apoio a formação no tema violência
com crianças e adolescentes para o protagonismo social.
Foi aprovado o conteúdo que deverá conter no Plano de Ação para o
Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes em situação de Violência no
município de São Roque/SP: a Ficha de Notificação do Relato Espontâneo, que deverá ser
preenchido pela pessoa que recebeu a vítima e encaminhar este instrumento ao Conselho
Tutelar, que encaminhará a Comissão da Escuta Especializada; o Fluxograma da rede de
atendimento, que favoreceu na diminuição de escutas da vítima; a criação de uma Comissão
de Escuta Especializada, para acolher e registrar o relato da vítima; a formação continuada
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aos profissionais envolvidos na Comissão Especializada; e campanhas, encontros e fóruns
com vistas a prevenção e a disseminação do fluxograma municipal e seu novo formato do
sistema de garantia de direitos sobre a violação.
O I Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou
Testemunha de Violência no município da Estância Turística de São Roque/SP é considerado
legítimo, devido à aceitação de todos os participantes que tiveram voz para sua construção.
Houve 25 inscritos que preencheram e entregaram as fichas de interesses em
participar da Comissão de Escuta Especializada.
A C.O. analisou qual local apropriado para a escuta especializada atender as
crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e identificou a sede do Conselho
Tutelar em São Roque/SP.
Por fim, a C. O. elaborará o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra
Crianças e Adolescentes, este documento será encaminhado ao Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente – CMDCA para ser deliberado e se aprovado, direcionado ao poder
executivo para validar e criar o Decreto Municipal.
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ANEXOS:
- LEI Nº 13.431, DE 04 DE ABRIL DE 2017, Estabelece o sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
- Ficha de Notificação de Relato Espontâneo – A Sugerida e Aprovada no I Fórum de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no município da
Estância Turística de São Roque/SP.
- Fluxograma – Sugerido e Aprovado no I Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no município da Estância Turística de São
Roque/SP.
- Lista de Presença dos dois encontros do Fórum.
- Modelo da Ficha e as inscrições dos interessados em trabalhar com a Escuta Especializada e
as fichas preenchidas pelos inscritos.
- Proposta de Plano de Ação sobre a implantação da Lei nº 13.431/17, seu fluxos e
procedimentos que deverão ser adotados no município da Estância Turística de São
Roque/SP.
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