
 

  

 

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

Adolescente de Fortaleza – Comdica, realizada no dia cinco de maio do ano de dois mil e 

vinte, às 14h: 30 minutos,  por meio do aplicativo Teams, com a participação dos 

seguintes conselheiros: Antônio Flauber (Associação Beneficente dos Moradores do 

Parque Universitário), Adriano de Holanda (Associação Nacional Criança não é de rua), 

Lucia Ângelo (Associação Santo Dias), Francimara Carneiro e Bruno de Sousa (Centro 

de Defesa a Criança e do Adolescente- Cedeca), Sandra Ferreira e Francisca Nobre 

(Conselho de Integração Social- Integrasol), Maria de Fátima e Cicera Maria (Federação 

de Triathlon do Estado do Ceará - Fetriece), Fabrícia  Abrantes e Francisco Marques 

(Instituto Beatriz e Lauro Fiuza- IBLF), Luis Narciso e Aline Maglla (Instituto de 

Desenvolvimento Social e da Cidadania – Idesc), Evelyne (Instituto Terre Des Hommes – 

TDH), Allilian Gradela e Lucas Ferreira (Projeto Comunitário Sorriso da Criança), 

Marcia Monte (Visão Mundial), Ana Célia Silvestre (Fundação da Criança e da Família 

Cidadã – Funci), Mairton Felix (Câmara Municipal de Fortaleza - CMF), Cleoneide de 

Melo (Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SDHDS), Lara 

Picanço (Secretaria Municipal de Educação - SME), Riteméia Mesquita (Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS), Perpétua Amorim (Secretaria Executiva Regional I), Janne 

Mary (Secretaria Executiva Regional II), Isabela Fernandes (Secretaria Executiva 

Regional III), Régis Nogueira (Secretaria Executiva Regional IV), Jalsey Pereira 

(Secretaria Executiva Regional V), Maria Barros (Secretaria Executiva Regional VI), Dr. 

Luciano Tonnet (Promotor de Justiça), e a presença dos técnicos do Comdica: Crisley 

Carvalho (Secretaria Executiva), Setor Jurídico: Arthur Lomonaco e Angélica Leal, e 

Vanessa Ferrer, Técnica das Comissões). Para dar inicio a reunião, considerando que 

ainda será formada a Comissão Executiva, a conselheira Ana Célia se colocou a 

disposição para conduzir a reunião, tendo em vista sua experiência em três mandatos e 

em eleições da Comissão Executiva e por ser a única representante da Comissão 

Executiva da gestão do Colegiado 2018-2020, na função de primeira secretária. Não 

havendo oposição, informou que tinha feito um roteiro e sugeriu que fosse realizada uma 

apresentação de todas as instituições/órgãos, sendo permitido o tempo máximo de 3 



 
minutos para cada uma se manifestar, seguindo a ordem alfabética e iniciando pela 

Sociedade Civil Organizada. Finalizada as apresentações, a  Conselheira Márcia Monte 

indagou como seria a metodologia de votação, tendo a conselheira Ana Célia explicado  

que conforme artigo 31 do Regimento Interno do Comdica, a Comissão Executiva será 

escolhida dentre os membros do Colegiado. A Conselheira Márcia Monte informou que 

historicamente em ano de eleição em que a presidência é ocupada pela sociedade civil, a 

escolha é feita somente pelas instituições, sem a participação do governo. A Conselheira 

Ana Célia esclareceu que sempre a eleição da presidência é votada por todo o colegiado,  

tanto da sociedade civil como do governo. O conselheiro Bruno sugeriu ler o artigo na 

íntegra: “a Comissão Executiva será escolhida dentre os membros do Colegiado, a 

votação através do voto da maioria absoluta dos representantes eleitos, Parágrafo Único - 

Haverá votação independente para cada cargo da Comissão Executiva (Presidente, Vice-

Presidente, Primeiro Secretário)”, ele informou que o texto menciona a palavra “eleitos”, 

portanto na sua concepção, a escolha também deveria ser feita somente pela sociedade 

civil; a Secretária Executiva informou que se analisar o artigo sob essa visão, somente as 

instituições da sociedade civil poderiam votar nos 3 cargos: presidente, vice-presidente e 

primeira secretária, já que o texto menciona escolha da “Comissão Executiva”, foi 

sugerida a leitura do artigo 61 do regimento interno “Os membros da Comissão 

Executiva serão eleitos pelo Colegiado, dentre os seus integrantes, para um mandato de 

02 (dois) anos”, a Conselheira Ana Célia  informou que está expresso no texto que a 

escolha será realizada pelo Colegiado, os Conselheiros Sandra Ferreira, Evelyne e 

Adriano argumentaram pela votação apenas da sociedade civil. A conselheira Sandra 

enfatizou que na eleição para presidência do Governo a presidente Angélica foi indicada, 

todavia a conselheira Ana Célia afirmou que a indicação é do representante do órgão, no 

caso governamental houve apenas a Sra. Angélica como candidata e que todo o colegiado 

votou pela sua escolha. A secretária executiva esclareceu que a eleição da presidência 

governamental foi votada por todo o colegiado, inclusive registrado em ata. Em virtude 

de dúvidas interpretativas acerca do regimento interno, suscitadas pelos Conselheiros 

durante a reunião, a conselheira Lara sugeriu a adoção da regra do artigo 64 do regimento 

interno, que assim estabelece: “As omissões, dúvidas e questionamento na interpretação 

deste Regimento Interno, serão dirimidas pelo Plenário”, então sugere que seja submetida 



 
a votação. O Dr. Luciano Tonnet, informou que se recorda de outras eleições que tiveram 

discussões semelhantes, que a sociedade civil tem um papel importante no Conselho, que 

considerando as discussões, sugeriu que fosse colocado em votação sobre a escolha pela 

sociedade civil da sua representação para presidência. Assim considerando as disposições 

expressas no artigo 64, do Regimento Interno do Comdica, sobre questionamentos de 

interpretação, foi necessário submeter a deliberação do Colegiado a forma de votação que 

seria aplicada, sendo sugerida duas propostas conforme a discussões: 1. Todo o 

Colegiado vota na escolha da presidência e 2. Somente a sociedade civil escolherá a 

presidência. Aberta a votação, as seguintes instituições/órgãos votaram pela proposta 1 : 

Associação dos Moradores do Parque Universitário, Fetriece, Instituto Beatriz e Lauro 

Fiuza, CMF, Funci, SME,SMS, SDHDS, SER I, SER II, SER III, SER IV, SER V e SER 

VI, totalizando 14 votos, e votaram pela proposta 2: Associação Nacional Criança não é 

de rua, Assoc. Santo Dias, Cedeca, Idesc, TDH, Integrasol, Projeto Comunitário Sorriso 

da Criança e Visão Mundial, totalizando 8 votos. Assim, a Conselheira Ana Célia 

informou o resultado e solicitou que as instituições da sociedade civil interessadas na 

candidatura à presidência, manifestassem interesse. Houve interesse das seguintes 

conselheiras: Sra. Maria de Fátima, representante da Fetriece e Sra. Francimara Carneiro, 

representante do Cedeca. Logo após, foi dado o tempo de 3 minutos, para cada 

conselheira fazer seu pronunciamento. Ao final das apresentações a conselheira Ana 

Célia explicou que a votação seguiria a ordem alfabética e iniciaria pela sociedade civil. 

Assim, votaram na Sra. Francimara as seguintes instituições: Associação Nacional 

Criança não é de rua, Assoc. Santo Dias, Cedeca, Idesc, TDH, Integrasol, Projeto 

Comunitário Sorriso da Criança e Visão Mundial, e votaram na Sra. Maria de Fátima, as 

seguintes instituições/órgãos: Associação dos Moradores do Parque Universitário, 

Fetriece, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, CMF, Funci, SME, SMS, SDHDS, SER I, SER 

II, SER III, SER IV, SER V e SER VI, realizada a apuração dos votos, constatou-se que a 

Sra. Maria de Fátima, obteve 14 votos e a Sra. Francimara Carneiro, 8 votos. Em seguida 

a conselheira Ana Célia informou que a próxima votação seria para o cargo de vice-

presidente, e assim  afirmou interesse na candidatura ao referido cargo, na oportunidade, 

indagou se algum outro conselheiro governamental se interessava pelo cargo. Não 

havendo  manifestação de nenhum representante, portanto a conselheira Ana Célia 



 
iniciou a votação para verificar se todos concordavam. A primeira votante, instituição 

Parque Universitário afirmou que concordava, em seguida os conselheiros Adriano e 

Mara Carneiro solicitaram abstenção do voto, na qual foi informado pela representante do 

jurídico, Sra. Angélica Leal, que conforme disposição expressa no artigo 30 do regimento 

interno - O Conselheiro presente à votação não poderá abster-se de votar, salvo nos casos 

de impedimentos ou suspensão, portanto os referidos conselheiros tiveram que votar 

novamente. Votaram a favor da conselheira Ana Célia na Vice-presidência as seguintes 

instituições/órgãos: Associação dos Moradores do Parque Universitário, Associação 

Santo Dias, Fetriece, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, Idesc, Integrasol, Projeto 

Comunitário Sorriso da Criança, Visão Mundial, CMF, Funci, SMS, SME, SDHDS, SER 

I, SER II, SER III, SER IV, SER V e SER VI, e votaram contra: Associação Nacional 

Criança não é de rua, Cedeca e TDH. Assim totalizaram 3 votos contra e 19 favoráveis a 

Conselheira Ana Célia na Vice-presidência. Em continuidade da escolha da Comissão 

Executiva, foi solicitado a manifestação dos representantes interessados no cargo de 

primeiro secretário do Colegiado, ressaltando que poderiam concorrer tanto 

representantes do governo, como também da sociedade civil organizada, na oportunidade 

afirmou interesse apenas a conselheira Lara Picanço, representante da SME, submetendo 

a votação, todos os conselheiros presentes foram favoráveis, deixaram de votar os 

representantes do Idesc e Associação Santo Dias, tendo em vista problemas de conexão 

com a internet, assim totalizaram 20 votos. Para encerrar a conselheira Ana Célia 

informou que havia previsão no calendário de uma reunião para a próxima sexta-feira dia 

08, todavia considerando que haviam realizado essa primeira reunião sugeriu que esta 

fosse considerada a reunião ordinária do mês de maio e havendo necessidade, seria 

convocada uma extraordinária no decorrer no mês, todos os presentes concordaram. Por 

fim a conselheira Ana Célia agradeceu a participação de todos. O Dr. Luciano se 

pronunciou afirmando que o  Comdica melhorou bastante nos últimos anos, 

principalmente, pela gestão da última presidente Angélica Leal e afirmou que esse 

colegiado terá novos desafios diante do cenário atual. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada. Eu, Lara Picanço Menezes Mesquita, lavrei a presente ata. 

 


