Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Fortaleza – Comdica, realizada no dia vinte e dois de novembro do ano de dois mil e dezenove,
às 09 horas e 30 minutos, na sala de reuniões situado na Rua Guilherme Rocha nº 1469 –
Jacarecanga – Fortaleza – CE. Estando PRESENTES: a presidente Angélica Leal de Oliveira,
representante da Fundação da Criança e da Família Cidadã – FUNCI; Lara Picanço Menezes
Mesquita - Secretaria Municipal de Educação – SME; Eveline de Oliveira Lima - Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social -SDHDS; Adonisa Aires Barroso Secretaria Municipal de Saúde – SMS; Perpétua Socorro Amorim - Secretaria Regional I; Janne
Mary Xavier de Lima - Secretaria Regional II; Isabela Fernandes - Secretaria Regional III; Ana
Célia Silvestre de Azevedo - Secretaria Regional IV; Jalsey Pereira - Secretaria Regional V;
Rosana Priscila - Secretaria Regional VI;, Lúcia Ângelo - Associação Santo Dias; Fernanda
Braga - Projeto Comunitário Sorriso da Criança; Alex Silva - Grupo Bailarinos de Cristo, Amor e
Doações – BCAD; Vanessa Andrade - Instituto de Assistência e Proteção Social – IAPS; Barbara
Castro - Fillipo Smaldone; Henrique Sampaio - Centro Educacional da Juventude Padre João
Piamarta; Manoel Torquato - do Projeto Criança Não é de Rua; Sandra Ferreira de Sousa Centro de Integração Social – Integrasol; Maria de Fátima - Associação Beneficente da Criança e
Adolescente em Situação de Risco – Pastoral do Menor. AUSENTES: Câmara Municipal de
Fortaleza – CMF; Centro de Formação e Inclusão N. Sra. de Fátima; Instituto Maria da Hora.
OUVINTES/VISITANTES: Dr Luciano Tonet (Ministério Público). PAUTA: 1. Informes; 2.
Plano de Aplicação dos Recursos do FMDCA 2020; 3. Apresentação dos relatórios de visita
aos Conselhos tutelares; 4. Apresentação dos relatórios do SIPIA; 5. Plano Municipal de
enfrentamento a letalidade na adolescência. DELIBERAÇÕES: item 1. O Conselheiro
Manoel Torquato (Criança não é de Rua) informa a realização, no próximo dia 27, de capacitação
no Ponte de encontro com os profissionais do Centro Pop; Sandra do Integrassol também
informa a realização de rodas de conversas com adolescentes e jovens com o tema de prevenção
ao suicídio, a partir do dia de hoje, o evento é aberto e extensivo às famílias e contará com a
participação de psicólogos e advogados. A conselheira Ana Célia Silvestre, representante da
Secretaria Regional IV, justifica sua ausência na reunião da Comissão de Políticas Públicas e
Orçamento, em razão de ter participado da reunião do Comitê Municipal de Prevenção de
Homicídios na Adolescência (CMPHA), e traz como encaminhamento da referida reunião, a
apresentação ao Comitê, dos dados atualizados relativos à execução das metas do Plano Decenal
a cargo do Comdica, considerando que foi identificado pelo CMPHA que nenhuma das ações a

cargo da Segurança Pública foi executado, que a representante do Comdica na Comissão de
Monitoramento do Plano é a Cristina da Funci. Angélica, presidente do Comdica, aproveita para
lembrar que no início deste ano, encaminhou ofícios para as diversas Secretarias Temáticas, a
fim de cobrar informações acerca de quais as metas já teriam sido executadas, no entanto até esta
data este Conselho não obteve nenhuma resposta. Segue reforçando a necessidade do
acompanhamento do cumprimento destas metas, inclusive das metas a cargo deste Conselho.
Como encaminhamento da reunião do CMPHA ficou acordado que cada Secretaria temática
levará informações atualizadas sobre a execução do Plano Decenal, em havendo pendências,
destacar as razões e dificuldades enfrentadas. Ana Célia segue informando que na mesma
reunião, foi indagada sobre a realização do Seminário para a construção do Plano Municipal de
Enfrentamento à Letalidade, considerando que não foram convidados a participar do referido
Seminário e por ser um tema de relevante interesse do CMPHA, solicitaram o envio do referido
Plano, via e-mail, para conhecimento, e se possível a apresentação no CMPHA. Angélica,
aproveita a oportunidade para atualizar o andamento do lançamento dos Editais já aprovados por
este Conselho, quais sejam: CPA, Concurso Cultural e CCR, informando que todos estarão
devidamente publicados até a sexta feira da próxima semana. Finalizado os informes, passamos à
discussão dos demais itens da pauta. Considerando ser esta reunião a última do ano, em razão do
recesso do Colegiado, foi aprovado a inclusão na pauta, o Calendário das reuniões ordinárias
para 2020, que após os ajustes foi aprovado, bem como o Calendário do Curso de Formação,
parte obrigatória no Processo de Escolha do CT, que será fracionado em módulos, com a
realização da primeira etapa no próximo mês de dezembro, a ser ministrado apenas a parte
teórica, considerando que a parte prática com estudo de casos, acontecerá como formação
continuada, após a posse, o que também foi aprovado. Item 2. Apresentado pela Conselheira
Sandra Férrer, representando a Comissão de Fundos, o Plano de Aplicação dos Recursos do
FMDCA 2020, foi aprovado por unanimidade. item 3. Apresentação, pela Conselheira Isabelle,
do relatório de visita aos Conselhos Tutelares realizadas pela Comissão de Acompanhamento dos
Conselhos Tutelares, no período de abril a agosto de 2019, na oportunidade colheram a
informação de que a maioria dos Conselheiros recebeu capacitação sobre o SIPIA, inclusive
assinaram um Termo de Compromisso com o Ministério Público onde se comprometeram em
alimentar o Sistema, também puderam constatar que em linhas gerais os Conselhos Tutelares
estão bem equipados, todos com computadores em perfeito funcionamento, com equipe técnica
composta de advogados, assistentes sociais, psicólogos e dois educadores sociais por Conselho,
sendo estes últimos profissionais, considerado em número insuficiente. Durante as visitas os
Conselheiros solicitaram a realização de capacitação continuada, sobretudo sobre as alterações
na legislação, bem como estudo de casos, considerando que as formações são muito no campo
teórico. Item 4. Apresentação dos relatórios do SIPIA, feito pela Coordenadora Técnica Brena,

que deu início explicando a importância e funcionalidade do SIPIA, segue relatando há
resistência de alguns Conselheiros Tutelares na realização de capacitação individual, tendo em
vista que eles não querem alimentar o sistema, então considerando a obrigatoriedade na inserção
das informações no SIPIA, foi sugerido que a mesma, na qualidade de Coordenadora Técnica,
fizesse relatórios destas visitas, pontuando os nomes dos Conselheiros que não atualizam o
Sistema para ser encaminhado para a Comissão Disciplinar, a fim de ser apurado possível falta
funcional, com a sugestão por parte da Conselheira Ana Célia que tal medida deva ser
regulamentada através de Resolução, a fim de resguardar a Coordenadora Técnica. Dr Luciano
Tonner contribui sugerindo a inclusão, na Resolução, de sanções desde a advertência até
suspensão, bem como o dever funcional da Coordenadora Técnica enviar relatórios periódicos ao
Comdica. Como medida imediata a Presidente Angélica sugere também solicitar, via ofício,
relatórios que são gerados pelo SIPIA, que após análise poderá ser encaminhado para a
Comissão Disciplinar; o Conselheiro Manoel, sugere a emissão do relatório, por tipo de violação,
tendo a Coordenadora Brena informado da não necessidade, considerando que estes dados
podem ser facilmente consultado no site: www.sipia.gov.br. Segue relatando que não consta no
SIPIA as informações relativas às unidades de Saúde, posto que a SMS foi oficiada, mas até a
presente data não houve resposta. item 5. Plano Municipal de enfrentamento a letalidade na
adolescência, retirado de pauta. ENCAMINHAMENTOS: 1. Fazer levantamento sobre a
execução do Plano Decenal para ser apresentado ao Comitê Municipal de Prevenção de
Homicídios na Adolescência (CMPHA), pontuando as pendências das ações, destacando as
razões e dificuldades enfrentadas. 2. Articular reunião conjunta do COMDICA com o
CMPHA para apresentação do Plano Municipal de Enfrentamento à Letalidade. 4.
Resolução regulamentando a obrigatoriedade da alimentação do SIPIA, incluindo sanções
desde a advertência até suspensão, bem como o dever funcional da Coordenadora Técnica
enviar ao Comdica relatórios periódicos. Também solicitar, via ofício, relatórios que são
gerados pelo SIPIA, que após análise poderá ser encaminhado para a Comissão Disciplinar.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 13h. Eu, Ana Célia
de Azevedo, lavrei a presente ata.

