
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Fortaleza – COMDICA, realizada no dia 26 de Março do ano de dois mil

e vinte e um, às 9h, por meio da plataforma virtual Google Meet, com a participação das

seguintes OG’S e OSC’S: Fundação da Criança e da Família Cidadã- FUNCI,

Secretaria  dos  Direitos  Humanos  e  Des.  Social-  SDHDS, Secretaria  Municipal  de

Saúde- SMS, Secretaria de Educação do Município de Fortaleza- SME, Secretaria

Executiva Regional I, Secretaria Executiva Regional II, Secretaria Executiva

Regional  III, Secretaria  Executiva Regional  IV, Secretaria  Executiva  Regional V,

Secretaria Executiva Regional VI, Associação Santo Dias, Projeto Comunitário

Sorriso da Criança, Visão Mundial, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente -

CDECA, Federação de Triátlon do Estado do Ceará- FETRIECE, Associação

Beneficente dos Moradores do Parque Universitário,  Instituto de Desenvolvimento

Social e da Cidadania- IDESC, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza- IBLF, Associação

Nacional Criança Não é de Rua. Ausências justificadas:  Instituto Terre des Hommes,

Integrasol.  Ouvintes/ Visitantes: Sr. Renan (Representante do Fórum DCA na Comissão

de Acompanhamento as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - SINASE). Pauta: 1.

Leitura  da  Ata;  2.  Informes;  3.  Regimento  Interno; Representação dos Órgãos

Governamentais que compõem o Colegiado do COMDICA;  4. Campanha sobre

Destinação  do Fundo;  5.  Indicação de Membro para Compor a Comissão

Disciplinar; 6. Posicionamento do Comdica sobre a FOTO: criança com arma na

mão; 7. Plano de Aplicação do FMDCA. A reunião foi iniciada pela Presidente, Maria

de Fátima Ferreira  Figueredo, onde a  mesma  pediu  para que  a  Conselheira  suplente,

Cícera  Mapurunga  fizesse  a  frequência  de  presentes. Logo após foi passado para os

informes. Iniciando assim, com a Comissão de Políticas Públicas e Orçamento: a

Conselheira Francimara Carneiro disse que na última reunião da comissão que aconteceu

no dia 15 de março, foi  feito  o monitoramento das  pautas  que estão em discussão da

comissão. Onde a mesma destacou alguns pontos: O Comdica está sendo questionado

pelo Ministério Público sobre o tema “Prevenção da Gravidez na Adolescência” e

com isso, a mesma ressalta que foram encaminhados alguns ofícios, onde já foi recebido

algumas respostas, solicitando que as secretarias



detalhem o que tem sido feito no Município relacionado ao tema. Ficando assim,  com

alguns indicativos para apresentar na Reunião Ordinária de Abril do Colegiado. Em

relação ao Monitoramento do Plano de Enfrentamento a Letalidade do Comitê Municipal,

qual a conselheira representa o Comdica, informou que anteriormente já tinha sido

solicitado o envio de um ofício para o Prefeito, para que tenha- se uma conversa e alinhe

a execução do plano,  já  que o município precisa  tocar  e aproveitar  a  sensibilidade do

Prefeito sobre  o tema, já que ele  esteve  junto ao  Comitê Estadual de Prevenção aos

Homicídios  na  época  que  era  Deputado.  Ressalta  ainda  que  como pauta  para  reunião

ordinária de abril, sugere a discussão sobre Educação em época de pandemia, pedindo

que a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de  Saúde apresentem

dados epidemiológicos colhidos pelo sistema Covid-Tracker durante a volta as aulas no

ensino particular que aconteceu no ano de 2020. Também informou que a instituição

Visão Mundial fez uma pesquisa relacionada ao assunto, onde a comissão solicitou que

os resultados fossem apresentados também na referida reunião. Por fim, a mesma

informou que a comissão ficou de oficiar  a  SEPOG para solicitar  o calendário para a

elaboração  do PPA, pois quanto Comdica,  os mesmos tem o direito de participar da

elaboração dos orçamentos públicos. Comissão de Fundo: A Conselheira Cicera

Mapurunga, informou que foi solicitado informações sobre o edital do CCR e que

informaram que o referido edital ainda estava na FUNCI aguardando ser finalizado.

Sendo assim, a comissão solicitou uma reunião com o Presidente da FUNCI, Dr. José

Iraguassú Teixeira Filho  para que pudessem pedir uma certa celeridade na confecção

deste edital. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Tutelares:  A Conselheira

Aline Monteiro, informou que fizeram uma apresentação para a nova conselheira de

direito que entrou para compor a comissão, onde foi mostrado para a mesma as questões

que  já  estavam sendo debatidas  anteriormente.  A mesma  também informou  que  estão

aguardando algum retorno do Presidente da Funci , no que diz respeito aos novos

Conselhos Tutelares. Passando assim a palavra para a Presidente, onde a mesma ressalta

que não há mais nem um informe, pede par que a Assistente Administrativa do

Comdica , Thayná Sá, faça a leitura da ata do dia 05/02/2021. Logo após a leitura, a



palavra foi passada para o Sr. Renan Santos, na qual faz parte da comissão do SINASE,

representando o Fórum DCA. O mesmo informou a realidade das Medidas Socio

Educativas em Meio Aberto de Fortaleza que desde o início da pandemia tiveram seus

atendimentos suspensos, e ao chegar no segundo semestre de 2020 a comissão levantou

como pauta a importância do Meio Aberto retomar suas atividades, tendo em vista que a

maioria  dos  adolescentes  que estão em cumprimento desta  medida (apesar  de  ser  uma

sanção do Estado), a mesma tem um caráter pedagógico e deve ser de muita relevância e

importância na vida desses adolescentes. Com tudo, o mesmo então detalhou os

encaminhamentos feitos pela comissão para o colegiado, pedindo que assim o Comdica

encaminhasse oficialmente a recomendação ao Tribunal de Justiça para que voltassem

com as audiências admonitórias. Logo após, a Conselheira Iracema de Oliveira, ressaltou

que nada mais é, um serviço de proteção aos adolescentes de Cumprimento de Medidas

Socio  Educativas,  justamente  por  que  ele  visa  garantir  que  os  adolescentes  que  estão

cumprindo medidas em meio aberto tenham essa proteção em algum momento e que

possa ter sido negado. A mesma ressalta ainda, que ficaram bastante tempo ausentes onde

precisa ser recuperado com bastante rapidez. Falou um pouco de como está sendo feito a

volta ao recebimento desses adolescentes, onde foi elaborado um plano de retomada

encaminhado para a Comissão do SINASE em parceria com a 5ª Vara e que deveriam ter

iniciado com os adolescentes do Projeto Justiça Já, na qual acabou que não iniciando. A

mesma ressaltou que não foi uma responsabilidade da SDHDS, mas que foi uma questão

de toda uma dificuldade do sistema de Justiça, de encaminhar para o Secretário da

SDHDS, por conta da suspensão de dados dos adolescentes.  Porém, agora a secretaria

começou a receber os adolescentes de regresso de medidas, mas o novo decreto de

restrição  devido  ao  Covid-19  fez  com que  eles  voltassem a fazer  o  planejamento das

acolhidas, para que não haja mais prejuízo. Deixou claro também que acha muito

importante essa resolução para eles. E que é preciso todos atuarem para que esse prejuízo

não seja, maior. Ao finalizar sua fala, a Presidente sugeriu para que fosse passado para a

votação  das  recomendações  que  o  Sr.  Renan Santos  propôs.  Tendo 16 votos  a  favor.

Ficando assim, em acordo com o Colegiado, a confecção do referido documento e envio



ao Sistema de Justiça. Em seguida, a Presidente pediu para que a advogada. Lilian fizesse

a leitura dos artigos do Regimento Interno do Comdica , que ficou proposto em pauta a

votação dos mesmos. A advogada. Lilian iniciou pelo Artigo 13 do Regimento:

Votado com 16 votos a favor; Artigo 18 do Regimento: Votado com 17 votos a

favor; Artigo 20 do Regimento: Votado com 18 votos a favor; Artigo 26 do

Regimento parágrafo 1ª: Votado com 17 votos a favor; Artigos 31 e 32 do

Regimento: Votados com 12 votos a favor do texto original, 05 votos por mudança

do texto e 01 ausência de voto, por problema na internet; Artigo 34 parágrafos 1º e

2º do  Regimento  :  Votado  com  17  votos  a  favor; Artigo  54  parágrafo  único  do

Regimento: Votados com 13 votos a favor do texto original e 5 votos por mudança

do texto. Após votação do Regimento Interno, a Presidente perguntou para a Assistente

Adm. Thayná Sá , como está a situação dos assentos em abertos pelas Og’s. A assistente

Adm., disse que até o presente momento, o único assento descoberto era o da Câmara

Municipal, na qual também não obteve resposta do ofício enviado com a referida

solicitação. Então os conselheiros de direito, pediram para que fosse reenviado.

Finalizado o assunto, a Conselheira Sra. Francimara Carneiro de Araújo, sugeriu para que

fosse feito a votação para o cargo de Vice Presidente do Referido Colegiado, na qual

ficou em aberto com a saída da Sra. Ana Célia Silvestre. Então, entrado em concordância

com todos, foi feito a votação com apenas a Conselheira Lara Picanço Menezes se

candidatando e deixando assim em aberto sua vaga de Secretária. Todos então votam a

favor. Logo em seguida a Conselheira Suplente Sra. Alaíde Pontes Rosado, avisa que a

sua Titular, Sra. Maria Cristina Cardoso Bezerra, não pode comparecer na reunião, porém

a mesma tem interesse no cargo de secretaria do Colegiado. Então todos concordam com

a indicação da mesma, passando assim a ficar:   Sra. Lara com Vice Presidente e Sra.

Maria  Cristina  secretaria. Por  fim,  a  Presidente  passa  a  palavra  para  a  Comissão de

Fundo, onde a Conselheira Cicera Mapurunga, lembrou de falar sobre a Campanha do

Imposto de Renda, na qual em última reunião da comissão o Promotor Dr Luciano Tonet,

levou um card de divulgação de como seria esse pedido de arrecadação do Imposto de

Renda para o Fundo. Então a mesma explicou um pouco do planejamento em conjunto



com as Instituições que já foram Beneficiadas com tal arrecadação e assim, pudesse

causar uma visão positiva para que todos aqueles que desejam destinar, não tenha nem

uma dúvida e sintam- se seguros. Por fim, a Presidente pede para que um Conselheiro de

direito preencha a vaga na Comissão Disciplinar, na qual a Assistente Adm. Thayná Sá,

avisa que a vaga já foi preenchida, porém foi informada que seria temporariamente e que

até o presente momento o representante não oficializou tal informação como sugerida

pela a mesma. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada

às 12h20. Eu, Thayná de Oliveira Sá, Lavrei a presente ata.


