ATA DA VII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se de
forma virtual, no horário de nove horas, os membros do Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Comdica, com a
participação da Presidente, Maria de Fátima Figueiredo Ferreira;
representante das entidades governamentais: Funci, SME, SMS, Regional
III, Regional V, Regional VI. Representantes da sociedade Civil: Fetriece,
TDH, Visão Mundical, CNER, Associação Santos Dias, CEDECA, Projeto
Comunitário Sorriso da Criança, IBLF, Integrassol, Associação Beneficiente dos
Moradores do Parque Universitário. Técnicos do Comdica: Vanessa Ferrer,
Jéssica Frota, Thayná Sá; Maria do Socorro Ramalho de Freitas Moura; e
Lilian Carvalho Rodrigues de Albuquerque.
Convidados: José Iraguassú
Filho, Cinthya Nogueira de Alencar, Roberto Sérgio Barbosa dos Santos,Maria
Helenilce Nobre cavalcanti. Composição da Pauta da Reunião: 1.Informes
(Externos e de cada Comissão) Ordem do Dia: 1.Apresentação das ações da
Primeira Infância – Presidente da Funci; 2.Edital Itaú FIA 2021 – Comissão de
Fundo; 3.Visitas virtuais – Comissão de Cadastro. A presidente do Comdica
iniciou dando boas vindas e agradecendo a presença dos Conselheiros,
técnicos e convidados presentes, Bruno deu inicio aos informes pela Comissão
de Orçamento e Políticas Públicas, esclarecendo que na ultima reunião
ocorrida dia 17 de maio, foram discutidas alguns encaminhamentos: O
presidente da Funci se possível, faria apresentação das ações do PMPIF, na
próxima reunião do colegiado (hoje); A Comissão de Políticas Publicas e
Orçamento está
dialogando com a Comissão de Acompanhamento e
Monitoramento do Plano Municipal das Medidas Socioeducativas em Meio
Aberto, tendo ficado deliberado nesta reunião que o Sr. Renato Pedrosa, e
representantes da SDHDS responsáveis pelo acompanhamento dos
adolescentes em cumprimento das medidas de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviço a Comunidade, sejam convidados para juntos discutir um
instrumental que contenha uma base de dados destes adolescentes; Esta
comissão ainda aguarda da Secretaria Municipal de Educação, informações
sobre a Plataforma da Busca Ativa Escolar e do calendário de reuniões, para
ver se o Comdica se insere na plataforma; Outra ação é que a Comissão vem
junto com a Secretaria Executiva do Comdica, num processo de acompanhar
a elaboração do plano plurianual 2022-2025, no que diz respeito a inclusão das
propostas para todas as setoriais, enviadas pelo Comdica; e, por ultimo foi
ressaltado que houve uma solicitação através de oficio pelo Comdica de uma
reunião com a SEPOG e Funci, para maiores esclarecimentos sobre a
metodologia da Fundação Abrinq sobre o Orçamento Criança e
Adolescente/OCA e o Orçamento Primeira Infancia;/OPI. A Comissão de
Fundos esclareceu que não haverá informe, pois o assunto a ser tratado está
na pauta da reunião. A Comissão de Cadastro não apresentou informes, porém
a conselheira Evelyne fez a seguinte pergunta: gostaria de saber como está a

comissão formada para revisar a resolução que trata do registro e renovação
de cadastro das entidades no Comdica, já que tinha um prazo de 60 dias para
aprovação do referido documento. A Comissão do Conselho Tutelar esclareceu
que na ultima reunião receberam o Conselho Tutelar Thiago e o Servidor
Ózimo da Funci, trazendo como demanda, a possibilidade de incluir os
Conselheiros Tutelares no grupo prioritário de vacinação contra a COVID. Foi
esclarecido que há meses vem havendo este diálogo, porém o plano de
vacinação é da união e ainda não houve liberação para que esta categoria seja
incluída nos grupos prioritários. Lara falou da necessidade de cada comissão
ter um coordenador para repassar as informações e encaminhamentos das
comissões para o colegiado. Bruno falou que até o final da reunião deverá ser
retomado a sugestão da Lara e a resposta feita pela Evelyne, acrescentou
ainda a possibilidade de uma comissão de legislação para rever a Lei de
criação do Comdica, bem como a do Fundo. Lara esclareceu que deseja se
candidatar para assumir a vacância da vaga na Comissão de Implementação
do PMPIF. Cícera no momento solicitou que existe também vacância no comitê
do sub-registro, de uma OG, para ocupar a titularidade. Não houve outra
candidata e Evelyne sugeriu que no caso da saída da titularidade da Comissão
do PMPIF, poderia a Lucia assumir este lugar, porém Lucia ressaltou que não
deseja a titularidade devido as inúmeras atribuições e alguns problemas de
saúde e gostaria de permanecer na suplência, deixando a Lara como titular.
Como não houve outra candidata, ficou a Lara como titular e Lucia continua na
suplência. Para o cargo de membro da comissão do sub-registro nenhum
membro do colegiado pertencente as instituições governamentais se
manifestou. Na oportunidade Thayná apresentou oficialmente o Sr. José
Irauguassu Filho, como Conselheiro Suplente pela Funci, substituído a ex
conselheira Alaide Pontes, no colegiado do Comdica. Foi dado boas vindas e
sucesso pela presidente do comdica ao novo membro do conselho e este
agradeceu a boa acolhida que sempre teve neste conselho. Iniciando a pauta
pela ordem do dia, a apresentação foi sobre a linha do tempo do Plano,
contextualização da população da cidade de Fortaleza, os pilares, ações
finalísticas e sub ações, programas, projetos e ações, os avanços alcançados,
os desafios, inclusive os causados pela pandemia da Covid-19, meios de
monitoramento do Plano (Comissão e Grupo Técnico de Trabalho), parcerias
na elaboração e execução do Plano, orçamento da primeira infância elaborado
tendo como base a metodologia da Fundação Abrinq ainda em processo de
legalização, intersetorilidade. Falou ainda que através de um termo de parceria
com a Fundação Bernard Van Leer/Ifan, iniciou o processo de planejamento
para o realinhamento do Plano. Perguntas: Evelyne perguntou o que acontece
com as crianças e adolescentes e suas famílias que se encontram nas portas
dos supermercados e sinais de transito na situação de mendicância, após
abordagem pelos educadores do Programa Ponte de Encontro e como as
políticas públicas chegam a este público. Dr. Iraguassú reconhece que se
trata de uma problemática complexa e que aumentou nestes últimos meses
com a fome. A abordagem é feita através do diálogo e do convencimento,

respeitando os direitos e as leis vigentes. O Programa ponte de Encontro
encaminha para a rede de atendimento de acordo com as demandas. O
município vem intervindo com ações além das que já existem, com o Cartão
Missão Infância, Cesta Básica para as famílias inscritas no Cadunico que não
têm crianças nas escolas, Kit Alimentação para os alunos da rede municipal.
Bruno – Agradeceu a apresentação e diz ser relevante esta prestação de conta
das políticas publicas ao Comdica. Sobre o OCA e OPI, coloca como sugestão
fazer uma discussão de melhorar a metodologia, que já detalha os orçamentos
exclusivos e não exclusivos, porém é necessário que seja por regional, para
que a distribuição e planejamento de políticas públicas seja de acordo com as
vulnerabilidades locais. Outro questionamento é quanto a educação infantil,
que vem com a ausência de vagas nos berçários e qual a posição alinhada
com o PMPIF sobre essa situação e sobre as creches conveniadas, se é uma
política publica continuada ou uma política de transição enquanto não
consegue expandir a rede patrimonial. A terceira e ultima questão é que o
Comdica acompanhe a inclusão das suas 54 propostas sugeridas para as
setoriais no PPA, principalmente as da Funci. Dr. Iraguassú respondeu: Com
relação ao OCA e OPI a Sepog em 2019 iniciou, identificando o que era
investido em recursos financeiros para criança e adolescente, fazendo uma
proporcionalidade de acordo com a existente na metodologia da Fundação
Abrinq. É um trabalho ainda em construção, mas com a adesão do Programa
Prefeito Amigo da Criança e a assessoria para a inclusão do OCA e OPI no
PPA , haverá um aprofundamento sobre os critérios destes cálculos. O
Comdica vai participar de todo o processo, já está inclusive agendado uma
reunião com dona Fátima, presidente do Comdica. Com relação à educação
infantil, será levado para a coordenação do PMPIF, a discussão e também
buscar informações junto a SME para responder este questionamento com
precisão. Sabe que hoje existem 109 creches conveniadas e 164 patrimoniais.
Com relação ao PPA, da Funci, o processo de construção está sendo com
representantes de todos os setores, conduzido pela Brena e teve a contribuição
da Alaide e haverá com certeza um acompanhamento da execução e do
orçamento. Com relação as propostas encaminhadas para as outras setoriais,
devem ser acompanhadas pelo Comdica. A Funci responderá em breve sobre
as suas ações. Bruno solicita a Thayná que oficialize as setoriais, para que,
cada uma, responda através de oficio ou venha ao Comdica para apresentar as
suas propostas para o PPA. Lara completou que o diagnóstico será uma
oportunidade para analisar o que diz respeito a educação infantil. Adriano, fez
elogios a equipe do Comdica quanto ao envio do material da reunião em curso
e deu boas vindas ao Iraguassú como colega na condição de conselheiro.
Falou da importância da socialização para o Comdica e para a sociedade das
políticas existentes na cidade, dos resultados obtidos e das boas práticas com
relação a criança e o adolescente. Passando para o segundo ponto da pauta:
Edital Itaú FIA 2021, Márcia Monte da Comissão de Fundo esclareceu que o
edital tem como objetivo ações de combate a Covid e tem como eixos 1 –
Promoção a vida e a saúde; 2- Enfrentamento e prevenção de violação de

direitos e 3 – Garantia dos direitos a educação. Que o projeto apresente
relevância, sustentabilidade e impacto na cidade. Márcia propôs que o projeto
seja na linha do Plano de Enfrentamento a Letalidade, sem fugir do
regulamento do edital do Banco Itaú. Falou que o projeto apresentado
concorrerá com todos os projetos apresentados pelos Conselhos de Direitos da
Criança e do Adolescente de todo Brasil. Devido o prazo deverá ser aprovado
hoje pelo colegiado o eixo a que a proposta deverá ser inserida. A Dra. Lilian
apresentou que o proponente é o Comdica e que o prazo de inscrição é até 30
de julho e a indicação da instituição até 30 de outubro. O valor é até
250.000,00. Para a instituição executora ser indicada deverá haver chamada
pública. A divulgação pelo Banco Itaú do projeto aprovado pelo edital será em
janeiro de 2021. Dra. Lilian e Márcia esclareceram aos questionamentos da
Cristina e Adriano sobre a primeira etapa que é deliberar o eixo e uma
comissão ampliada, se possível com membros do Comitê Executivo Municipal
pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CEMPHA) ou de qualquer
outro conselheiro,que não esteja na comissão de fundo. Esta comissão será
para construir a proposta. Bruno concorda com a proposta da Márcia, e reforça
o dialogo que o CEMPHA vem fazendo com o Comdica, sobre o Plano de
Combate a letalidade e que este comitê atualmente é coordenado pela
Coordenadoria Especial da Juventude e foi tornado permanente pelo prefeito
Sarto. Com relação a ampliação da comissão Cristina, colocou como debate,
se é possível membros externos ao colegiado compor a comissão e com
relação a ampliação com conselheiros, seja respeitado o principio da paridade.
Dra. Lilian respondeu que a comissão pra avaliar os projetos deve ser somente
pelo colegiado, porém o edital não traz nenhum impedimento. A comissão
ampliada seria para construir a proposta. Após o debate, a comissão para
construir a proposta será formada pela comissão de fundo e
pelos
conselheiros; Bruno de Sousa Oliveira; Lucia Maria Ângelo; Solange Rodrigues
Freire; Pâmala Paula Cruz e membros do CEMPHA, já que o colegiado
deliberou por unanimidade. A Primeira reunião da comissão já deverá ocorrer
dia 18 de junho às 8h30 min. Dando prosseguimento a pauta, foi iniciada a
visita virtual com a conselheira Pamela da comissão de cadastro, citando que
a comissão encaminha para o colegiado uma proposta de visita remota as
instituições que precisam de registro e/ ou renovação no Comdica, com a
validade de três meses. Foi citado pela assistente social Socorro, o caso da
associação Vida e Arte que tem como presidente a Sra Alice, que fez um apelo
no ato desta reunião do colegiado, para não deixar de receber uma emenda
parlamentar, uma vez, que a inscrição no Comdica faz parte da documentação
exigida. Socorro esclareceu a vários questionamentos, como a validade da
inscrição seria três meses e que seria para atender todas as instituiçõs, seja
inscrição ou renovação. Explicou que anteriormente no período que foi
possível, obedecendo os decretos governamentais acerca da Covid, a
Assistente Social Artemis realizou as vistas presenciais, uma vez que ela,
Socorro faz parte do grupo de risco. Socorro explicou ainda que as visitas
presenciais só tem sentido quando a instituição atende também presencial,

caso contrário só avaliam a estrutura física. Bruno diz mão ter condições de
votar, sem maiores detalhes. Gostaria de saber quantas instituições estão
sendo prejudicadas pela falta da visita. Socorro esclareceu o que a Pâmela já
tinha apresentado. Se é possível ou não as visitas remotas com prazo de três
meses paras as declarações de registro. Após todas as discussões e votação,
ficou deliberado que seja construída uma resolução permitindo a realização das
visitas remotas durante seis meses e que a validade da declaração do registro
ou renovação tenha também a validade de seis meses. Nesta resolução deverá
ser acrescentado que as visitas remotas só ocorrerão durante a
contextualização da Pandemia da Covid 19, respeitando os decretos
governamentais. Uma preocupação levantada pela Evelyne e Márcia Monte foi
a existência deter somente uma assistente social no Comdica e que mesmo de
forma remota, fica difícil ela resolver todas as pendências acumuladas. Tháyna
esclareceu que a Artemis saiu na semana próxima passada e foi a pedido dela.
No conselho chegou dois profissionais para apoio, Desirre e Roberto, Neste
momento Márcia Monte solicitou da Thayná que saída e chegada de
profissionais na sede do Comdica seja colocada no Grupo do Whatsapp. Lara
antes de encerrar e reunião, pois assumiu no lugar de Dona Fátima, mediante
esta ter se ausentado da reunião, por motivo outro, perguntou se alguém
deseja ainda fazer algumas considerações. Evelynne solicita na presença do
presidente da Funci, informações sobre o quadro profissional do Comdica e
mais transparência da Comissão Executiva nas informações do Conselho.
Cobrou a publicação do regimento e que não é justo a sobrecarga de serviços
para a Vanessa e Thayna. Iraguassú respondeu que está sendo resolvida a
situação da equipe e indicação da pessoa para assumir a secretaria executiva
e enquanto isso a Thayná com a experiência adquirida, está assumindo a
rotina do Conselho. Encaminhamentos: Coordenação do PMPIF buscar
informações sobre a educação Infantil, no que se refere as vagas de berçário e
sobre as creches conveniadas, para responder ao Comdica; Comissão formada
(comissão de fundo + 04 conselheiros extra comissão de fundo + convidados
do SEMPHA) se reunir dia 18 às 8h30min para iniciar a construção da proposta
para seleção do Banco Itaú e inscrição na plataforma do edital; Resolução
para visitas remotas num período de 06 meses, com declaração válida por 06
meses. As visitas devem respeitar o retorno presencial de acordo com os
decretos governamentais; Cada comissão ter definido um coordenador que
fique também na responsabilidade de repassar ou designar alguém da
comissão, os encaminhamentos em discussão, para o colegiado; Thayná
colocar no grupo do Comdica, as informações sobre saída e chegada de
membros da equipe. Eu, Maria Cristina Cardoso Bezerra, lavrei a presente
Ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.

