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Carta aberta do Fórum DCA Recife 

 

O Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Recife (Fórum DCA Recife) composto pelas instituições da sociedade civil 

organizada, inscritas no Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – COMDICA Recife, vem através do presente 

denunciar a proposta de Criação do Comitê Municipal em Defesa da Vida de 

Crianças e Adolescentes – CDVCA, onde o mesmo tem na sua origem sobrepor 

o papel do COMDICA.  

Considerando que o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Recife, Geraldo Júlio 

vem mostrando a falta de compromisso com esta política, que deveria ser 

considerada como Prioridade Absoluta, como preconiza o Estatuto da Criança e 

Adolescente, quando não garante um orçamento que se possa, minimamente, 

cobrir a efetivação das ações de proteção e promoção dos direitos daqueles mais 

desfavorecidos, reduzindo o orçamento para 2018 em quase 40%.  

Considerando ainda que, a Secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, 

Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, Ana Rita Suassuna, informa em 

matéria veiculada na imprensa que o Prefeito garantiu um orçamento no valor de 

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) de recursos do tesouro, 

quando destes, quase R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) são destinados apenas 

a manutenção do órgão deliberativo, o Conselho Municipal de Defesa e 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA Recife, 

restando apenas cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para destinação 

a Política de Atendimento às Crianças e Adolescentes do Município. 

Considerando ainda que, sequer garante o orçamento das outras fontes de 

recursos (doações, rendimentos, multas infracionais) para 2018 que estava 

previsto inicialmente, um valor de R$ 1.287.000,00 (um milhão, duzentos e 

oitenta e sete mil reais), reduzindo para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

impossibilitando até, qualquer forma de doação que o COMDICA possa vir a 

receber e com este recurso, ampliar o atendimento às suas ações previstas em 

sua Lei de Criação. 
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Não obstante esta fragilização de destinação de recursos, o Presidente do 

COMDICA apresenta proposta de implantação de um Comitê Municipal em 

Defesa da Vida de Crianças e Adolescentes (CDVCA), que sequer teve sua 

aprovação efetivada no pleno do órgão, em virtude do mesmo apresentar, 

segundo o documento apresentado, as mesmas atribuições/atividades que são 

inerentes do próprio COMDICA e, tendo os Conselheiros entendido a 

sobreposição dos papéis. 

Isso é algo preocupante visto que, o Presidente do COMDICA vem realizando 

eventos, em nome do citado Comitê, que não tem, como já dito, aprovação 

daqueles que compõem o órgão, com gastos que deveriam ter sua destinação ao 

financiamento de Projetos de atendimento de crianças e adolescentes do 

município e ações efetivas do órgão na promoção da sua política de 

atendimento. 

O Comitê teve seu lançamento no dia 01 de junho do corrente, sem sequer ter 

sido apresentada proposta de sua criação e aprovação do órgão, numa manhã, 

em evento com duração de cerca de três horas, em evento realizado na Escola de 

Conselhos na UFRPE, com custo de R$ 7.138,00 (sete mil, cento e trinta e oito 

reais), inclusive, com despesas descritas no empenho, que não aconteceram, 

conforme nota de empenho n. 2017-00026. 

Se fizermos um comparativo com o que está previsto para atendimento à 

crianças e adolescentes, de acordo com o edital de chamamento público lançado 

pelo mesmo Conselho para ser efetivado a partir de novembro do corrente, este 

valor é quase o custo mensal que cada instituição terá para atender de 20 a 25 

crianças e adolescentes durante um mês de atividades. Nisto vemos quão 

incongruente se faz esta proposta. 

Outro evento descrito como ação do referido Comitê, foi a comemoração dos 27 

anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrido em 13 de julho no 

Círculo Militar do Recife, com custo total de R$ 7.097,00 (sete mil e noventa e 

sete reais) também numa manhã. Outro evento ocorreu no dia 31 de agosto, a 

revisão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes, no Centro de Formação Paulo Freire, com custo 
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apresentado no pleno do COMDICA de R$ 42.040,00 (quarenta e dois mil e 

quarenta reais). 

Ainda tem a previsão de gasto no montante de R$ 248.376,00 (duzentos e 

quarenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais) para a realização de eventos 

neste ano. 

Tais eventos além de gerarem custo, estes que entendemos não necessários, 

diante da crise vivenciada em todo País e diante do que o COMDICA estipulou 

para o financiamento dos projetos de instituições que irão cumprir com o papel 

que o governo não faz, nos deixa perplexos com a falta de seriedade que essa 

gestão tem tido com aqueles que mais necessitam. 

Citamos ainda que, segundo o documento apresentado pelo COMDICA, o 

Comitê tem como objetivos a execução de atividades e ações inerentes ao 

próprio Conselho, ou seja, está se criando um Conselho dentro do próprio 

Conselho, só que, com o agravante de que, para que este segundo, o Comitê, 

atue sem necessitar de aprovação nenhuma do COMDICA, podendo tomar 

qualquer decisão à sua revelia. 

O referido Comitê tem como objetivos específicos o que se prevê que seja 

executado pelo COMDICA, conforme descrito abaixo: 

 

- Articular e mobilizar para incidir no desenvolvimento de ações preventivas 

em defesa da vida das crianças e dos adolescentes da cidade do Recife em 

vários âmbitos; 

- Apoiar a implantação e implementação de ações coletivas, estimulando a 

inclusão e convivência comunitária de crianças, adolescentes e suas famílias; 

- Fomentar o processo de revisão dos Planos Municipais, Erradicação do 

Trabalho Infantil, Enfrentamento a Situação de Rua de crianças e 

adolescentes, Violência e Abuso Sexual contra crianças e adolescentes; 

- Mobilizar, incentivar, orientar e organizar a representação e articulação do 

Comitê nas Regiões Políticas Administrativas do Recife; 
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O Fórum DCA repudia terminantemente a criação deste Comitê, bem como as 

ações que estão sendo desenvolvidas sem o aval do órgão que o propôs, com a 

validação de tais ações por alguns atores do sistema de garantia de direitos que 

entendemos, sequer estão atentos que tais ações são inerentes ao COMDICA e 

que estão executando atividades meramente políticas. 

Enquanto isso, ações que deveriam estar acontecendo, como o monitoramento 

das instituições não governamentais que atenderam ao recadastramento feito ano 

passado, até a presente data não ocorreu. Nenhuma instituição foi monitorada e, 

por isto, o COMDICA não está disponibilizando o Atestado de Funcionamento, 

por não executar aquilo de sua responsabilidade, prejudicando as instituições 

que necessitam apresentar tal documento para concorrer a editais de 

financiamento. Também não se tem feito o monitoramento das instituições 

governamentais que atuam na política de atendimento a crianças e adolescentes 

do nosso município. 

O fato é grave, pois o COMDICA tem se valido da execução de eventos 

públicos, com clara intenção política e deixando de cumprir sua 

responsabilidade. 
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