
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Fortaleza – COMDICA, realizada no dia 19 de Fevereiro do ano de dois
mil e vinte e um, às 9h, por meio virtual, pela plataforma Meet, com a participação dos
seguintes conselheiros: Fundaçãoda da Criança e da Familia Cidadã- FUNCI ,
Secretaria dos Direitos Humanos e, Des. Social- SDHDS, Secretaria Municipal de
Saúde- SMS, Secretaria Executiva Regional III, Secretaria Executiva Regional V,
Associação Santo Dias, Projeto Comunitário Sorriso da Criança, Visão Mundial,
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Federação de Triátlon do Estado do
Ceará- FETRIECE, Associação Beneficente dos Moradores do Parque Universitário,
Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania- IDESC, Instituto Terre Des
Hommes- TDH, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza- IBLF, Associação Nacional
Criança Não é de Rua, Conselho de Integração Social- INTEGRASOL. A reunião foi
iniciada com a Vice Presidente, Ana Célia anunciando sua saída do Conselho. Onde a
mesma agradeceu a experiência e convívio satisfatório no período que esteve como
conselheira e até então como vice presidente deste conceituado colegiado. Em seguida foi
feito a leitura da ATA da reunião de Janeiro, pela Sra. Cristina Cardoso, que
encaminhará a versão final para o Conselheiro Bruno para que o mesmo faça a revisão,
haja vista, este ter feito anotações e por ocasião da leitura solicitou que dois assuntos
fossem corrigidos: Item que fala da proposta do Comdica que foi retirada e ressalta que o
novo Presidente da Funci ficou de avaliar junto a PGM, a questão da lei suplementar que
não permite a implantação de ações que não sejam de combate a pandemia até o final de
2021. Logo em seguida a nova Secretaria Executiva do Comdica fez sua apresentação ao
Colegiado. Onde a mesma ressaltou suas experiências profissionais. Passando assim para
os Informes das Comissões de Fundo e do Conselho Tutelar- Que não houve quórum;
Comissão de Monitoramento ao Plano das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto: O
Conselheiro Rento que representa o Comdica na referida Comissão explicou a missão da
Comissão, os eixos a serem trabalhados, Resolução que aprovou o Plano, Período de
Vergência do Plano e forma de monitoramento. Esclareceu que no primeiro ciclo de
monitoramento aconteceu uma audiência pública , e no segundo, uma apresentação por,
cada secretaria responsável pelas ações dos seus eixos, tendo sido concluído este ciclo em

janeiro/2021. Já acrescentou que foi observado baixa execução das metas , não tendo
havido avanço após o monitoramento do primeiro ciclo. Solicitou ainda que fosse
incluído na reunião ordinária de maio do COMDICA a apresentação do
Monitoramento por parte da Comissão do SINASE responsável pelo
Monitoramento. Ademais, solicitou que o COMDICA aprovasse a inclusão dos

seguintes órgão na referida Comissão: Ministério Publico do Trabalho- MPT, 5ª
Vara da Infância e da Juventude, Secretaria de Segurança Pública, Guarda



Municipal e SEAS ( Por meio do Núcleo de Atendimento Integrado). As duas
solicitações foram, aprovadas pelos(as) Conselheiros(as) presentes. Ainda com
relação ao acompanhamento das medidas em meio aberto, a representante da
SDHDS explicou que houve durante o período da pandemia acompanhamento com
os adolescentes em cumprimento de medidas e encaminhados para os Creas até
março/2020. Porém embora tenha sido feito um plano de retomada para o
acompanhamento dos adolescentes, inclusive com orientação do Comdica, o poder
judiciário encaminhou zero adolescente. Com isso, houve questionamento sobre tal
situação eu Sr. Renato acrescentou que haverá uma reunião coordenada pelo ministério
publico para avaliar tal procedimento. Comissão de Políticas Públicas -1- a comissão
ressaltou que será respondido ao MP o ofício que solicitava os serviços de
enfrentamento da gravidez na adolescência, esclarecendo que na reunião de março,
a comissão oficiará a SME, SMS, SDHDS, FUNCI e Conselhos Tutelares sobre
quais ações foram trabalhadas acerca do referido tema em 2020 e informar ações do
Comdica para 2021; 2- Convidar os órgãos para esclarecer sobre o novo sistema da
prefeitura que trata do exercício orçamentário; 3-Agendar com o Prefeito uma
reunião para tratar sobre o Plano de Prevenção ao Homicídio e Funcionamento do
Comitê Municipal. Em segunda a Conselheira Mara sugeriu que seja incluído na
pauta desta reunião a situação dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio
educativa em meio aberto; 4-Saúde e Educação apresentar na próxima reunião os
resultados e estratégias do plano municipal de retorno as aulas, fazendo
esclarecimento sobre um sistema que avalia o índice de contaminação dos alunos e
professores nas escolas privadas. Ordem do Dia: 1- Representação dos órgãos
Governamentais- A Presidente informou que irá aguardar até segunda feira
próxima, o envio dos representantes das Organizações Governamentais, tendo sido
encaminhado que após esse prazo, solicita ao Ministério Público reforço no pedido
junto ao Poder Público Municipal. 2- Resolução Comissão de Cadastro- O colegiado
sugeriu e deliberou que fosse criada uma outra Comissão para rever as alterações
sugeridas pela comissão que trabalhou sobre atualização dos critérios da Resolução
atual sobre Inscrição e renovação de Organizações/ Programas e Projetos no

Comdica. A Comissão será composta por : Visão Mundial, Integrasol, SDHDS,
prevendo- se o prazo de 60 dias para apresentação dos resultados dos trabalhos no
Colegiado. 3- Apresentação das Sugestões para Alterações do Regimento Interno –
Em decorrência do horário avançado da reunião, ficou marcada uma
extraordinária para o dia 26/02/21 para tratar sobre as propostas de alteração do

Regimento Interno do Comdica trazida pela Comissão de Legislação. O documento
será encaminhado pela Assessoria Jurídica do Comdica. 4- Campanha sobre a



destinação do Imposto de Renda para o FMDCA- Foi informado pelos membros da
Comissão do Fundo que ainda não houve reunião destinada a pensar as campanhas
de destinação do Imposto de Renda. O Ministério Público solicitou que a Comissão
enviasse informações do MP para que possam contribuir com a campanha a ser
realizada. Obs 1. O Conselheiro Bruno relembrou que o Comdica tem até março
para atualizar o Plano de Aplicação do FMDCA, considerando os valores
atualizados da LOA. Lembrou da ação específica para contratação de Assessoria de
Comunicação , a qual implica elaboração do Plano de Comunicação do COMDICA
e a elaboração de campanhas midiáticas, tais como a do Imposto de Renda. O
Conselheiro irá encaminhar documentos referente ao modelo da CMDCA-RJ para a
Assessoria do COMDICA. Obs 2: A Secretaria Executiva irá fazer o levantamento
das Comissões do COMDICA, de modo a informar aquelas que necessitam de novas
indicações de Conselheiros representantes. Obs 3- Em relação à vacância do cargo
de Vice Presidente, com a saída da Conselheira Ana Célia, ficou acordado que o
tema será tratado na próxima reunião ordinária. Obs 4- Foi informado pelo
Asseçor Jurídico Helder que o Edital relativo ao Plano Municipal de
Enfrentamento à Violência Sexual foi elaborado e está em fase de ajustes, devendo
ser encaminhado em breve para a FUNCI para publicação. Eu, Thayná de Oliveira
Sá, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.


