Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Fortaleza – Comdica, realizada no dia 21 de maio do ano de dois mil e
vinte, às 9:00hs,

por meio do aplicativo Teams, com a participação dos seguintes

conselheiros: Antônio Flauber (Associação Beneficente dos Moradores do Parque
Universitário), Adriano de Holanda e Erbenice Ribeiro (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), Francisco Marques
(Instituto Beatriz e Lauro Fiuza- IBLF), Aline Maglla (Instituto de Desenvolvimento
Social e da Cidadania – Idesc), Francisca Evelyne (Instituto Terre Des Hommes – TDH),
Lucas Ferreira (Projeto Comunitário Sorriso da Criança), Marcia Monte (Visão Mundial),
Ana Célia Silvestre e Cristina (Fundação da Criança e da Família Cidadã – Funci), ,
Eveline (Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SDHDS), Lara
Picanço (Secretaria Municipal de Educação - SME), Perpétua Amorim (Secretaria
Executiva Regional I), Janne Mary (Secretaria Executiva Regional II), Régis Nogueira
(Secretaria Executiva Regional IV), Jalsey Pereira (Secretaria Executiva Regional V),
Maria do Carmo Barros (Secretaria Executiva Regional VI), Dr. Luciano Tonnet
(Promotor de Justiça), e a presença dos técnicos do Comdica: Crisley Carvalho
(Secretaria Executiva) e Lilian Carvalho. Ausentes: Secretaria Municipal de Saúde –
SMS, Secretaria Executiva Regional III e Câmara Municipal de Fortaleza – CMF.
Iniciada a reunião, a Presidente Maria de Fátima dar as boas vindas a todos os membros
do Colegiado e informa que foi publicada a resolução de nº 24/2020, com a composição
da Comissão Executiva, em seguida pede para que a primeira secretária Lara Picanço leia
a ata da reunião ordinária do dia 05 de maio de 2020. Após a leitura da ata foi indagado
aos conselheiros se teriam algum destaque a ser feito, diante do silencio e não
manifestação dos conselheiros deu-se por encerrado este ponto da pauta. Em seguida a
presidente passou para o próximo ponto da pauta (Formação das Comissões) e solicitou
que a Secretária Executiva realizasse uma breve apresentação sobre cada comissão do

Conselho. Assim a secretária executiva de forma resumida apresentou as comissões
permanentes, bem como informou sobre outros espaços em que o Comdica possui
assento. Após a manifestação de interesse dos conselheiros, ficou definida a seguinte
composição: Comissão intersetorial de monitoramento e avaliação do plano municipal de
atendimento socioeducativo, o representante será Renato Pedrosa (TDH); Comissão de
monitoramento do plano da primeira infância: Titular Ana Célia Silvestre (Funci),
Suplente: Lucia Ângelo (Santo Dias); Fórum Cearense da Aprendizagem Profissional,
Titular: Sandra Ferreira e Suplente: a definir; Comitê Municipal de Subregistro: Titular:
Perpétua (Regional I) e Suplente a definir; Comitê Executivo Municipal de prevenção de
homicídios na adolescência: Francimara Carneiro; e o Conselho Municipal de Educação,
o qual já havia sido formado, Titular: Cristina Cardoso e Suplente: Marcia Monte. Logo
após, a Secretária Executiva informou que iria fazer a leitura da composição das
comissões permanentes formada via grupo de whatsapp: Comissão de Políticas Públicas e
Orçamento: Funci, SME, SDHDS, CNER, CEDECA, Santo Dias; Comissão de Cadastro
de Entidades e Programas: TDH, Parque Universitário, Sorriso da Criança, Regional I,
Regional VI e SMS, Comissão de Sistema de Garantias de Direitos e Conselho Tutelar,:
CMF, Regional III, Idesc, IBLF e Comissão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente: Integrasol, Visão Mundial, Fetriece, Regional II, Regional IV e
Regional V. Em seguida indagou se algum conselheiro desejava substituição em algumas
das comissões, sendo que ninguém se manifestou. Desta forma, a Presidente deu por
encerrada a discussão seguindo para o próximo ponto da pauta: Ações no combate a
violência sexual de crianças e adolescentes, a Presidente informou que o Conselho
recebeu dois ofícios acerca da presente temática, um do Ministério Público de nº
163/2020 CAOPIJ e o outro a Carta aos Conselhos de Defesa dos Direito das Crianças e
Adolescentes, de origem do Fórum DCA, e solicitou que a Secretária Executiva fizesse a
leitura dos dois ofícios. Em síntese o MP solicita informações acerca da existência do
Plano Municipal de Enfrentamento a violência sexual e indaga sobre os fluxos e
protocolos intersetoriais de atendimento nos termos da lei 13.431/17. Na ocasião, a
Secretária Executiva informou que se recorda que no ano passado o Colegiado do
Comdica havia deliberado pela criação de um único plano, inclusive havia sido formada
uma comissão para tratar da construção. Ante a discordância da maioria do novo

colegiado, quanto à inserção deste tema em um plano único, a conselheira Ana Célia
Silvestre e Francimara Carneiro sugeriram que a temática fosse tratada na Comissão de
Politicas Públicas e Orçamento. Dr. Luciano Tonnet e Márcia Monte também reforçaram
a urgência de criação do plano de enfrentamento à violência sexual. A Secretária
Executiva leu a carta aos conselhos, em resumo com as seguintes solicitações: 1. Cobrar
ao poder público a realização de formação permanente dos profissionais da educação, saú
de e assistência que subsidiem o trato da questão e a elaboração das políticas públicas; 2.
Elaborar o Plano Estadual e Municipais de Combate ao Abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes com ampla participação social; 3. Cobrar ao Poder Público a
ampliação e manutenção dos equipamentos de notificação das violências e atendimentos
às vítimas de violência sexual, bem como a ampla divulgação dos equipamentos da rede
de proteção, sobretudo neste contexto de isolamento social, decorrente da pandemia do
COVID-19; 4. Cobrar ao Poder Público a prioridade absoluta do orçamento público para
a defesa e efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, como preconiza o artigo 4°
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Secretária Executiva informou que a
presente carta foi encaminhada a Comissão Executiva que fez os seguintes
encaminhamentos: para os itens 1 e 3, envio de email à Funci, solicitando as referidas
informações, no tocante ao item 2, conforme deliberação desta reunião, será apreciado
pela Comissão de Políticas Públicas e sobre o item 4 foi encaminhado um ofício à Sepog
solicitando a participação prévia do Comdica na elaboração do orçamento municipal. A
Conselheira Francimara sugeriu que além dos encaminhamentos já realizados pudesse
também convidar um representante da Sepog para apresentar o orçamento no Conselho,
como também convidar uma pessoa do programa rede aquarela para apresentar dados.
Finalizadas as pautas a presidente abriu para os informes, relatando que o CEDECA
havia enviado um ofício para o Conselho e solicitou que a Secretária Executiva fizesse a
leitura, após a leitura, em resumo a solicitação se tratava dos seguintes pontos: I) Seja
detalhado o funcionamento remoto do COMDICA durante o período de pandemia, de
modo que seja disciplinado que as deliberações de atribuição dos órgãos do Conselho
sejam realizadas em reuniões remotas convocadas e organizadas, naquilo que for viável,

nos termos do Regimento Interno, limitando a utilização de outros meios de comunicação
(e-mail, whatsapp, dentre outros) para fins consultivos, compartilhamento de informações
e divulgação de ações relativas aos direitos infantojuvenis; II) Sejam disponibilizadas as
atas e a íntegra da gravação das reuniões remotas do COMDICA no endereço eletrônico
do Conselho, primando pela garantia do princípio da Publicidade (Art. 37, caput, CF/88);
III) Seja convocada reunião extraordinária, sugerindo-se a data 14/05/20, para
deliberação sobre a composição das Comissões Permanentes do COMDICA, Comissões
Provisórias e representações do COMDICA em outras instâncias, tais como conselhos,
comitês e etc e IV) Que na solicitada reunião extraordinária seja explicitado
detalhadamente sobre o funcionamento de todas as Comissões existentes no âmbito do
COMDICA, bem como aquelas em que o COMDICA tem representação. No tocante aos
itens 3 e 4 foram atendidos na presente reunião, sobre o item 1 foi informado que sempre
as deliberações são realizadas em reuniões com registro em ata e que a ideia de formar as
comissões no grupo de whatsapp foi para facilitar a divisão, no tocante ao item 2 foi
solicitado a Sepog orientação sobre a inserção de vídeos na página do Comdica, estamos
aguardando a resposta. Na oportunidade alguns conselheiros relataram a importância de
que a página do Comdica seja utilizada para divulgar campanhas, sendo sugerida que a
divulgação no portal do Conselho das ações da campanha no combate a violência sexual,
ademais foi sugerido que sejam criados outros canais de acesso: Instagram, Youtube e
facebook, alguns conselheiros argumentaram que a reunião deveria ser aberta e que
deveriam ser realizadas lives para crianças e adolescentes na nossa cidade. Foi
reconhecida a importância desses meios de comunicação e informado que atualmente o
Conselho não dispõe de um profissional de comunicação exclusivo para alimentar os
referidos canais. Dr. Luciano informou que já havia sido solicitado no ano passado um
profissional exclusivo para o Comdica, e informou que deveria ser feita uma Resolução
do Conselho, inclusive iria solicitar a lista de profissionais de comunicação que integram
o quadro de pessoal da prefeitura de Fortaleza. Assim, como encaminhamento deverá ser
reiterada a solicitação de um profissional exclusivo para o Conselho para à Funci. Os
conselheiros solicitaram ainda que fosse disponibilizado os ofícios lidos na reunião por
email, bem como os planos municipais existentes em Fortaleza. Nada mais havendo a

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

