Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Fortaleza – COMDICA, realizada no dia 07 de agosto do ano de dois
mil e vinte, às 14hs, 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), Bruno de Sousa e
Francimara Carneiro (Centro de Defesa a Criança e do Adolescente- Cedeca), Sandra
Ferreira (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), Francisca Evelyne (Instituto Terre Des
Hommes – TDH), Lucas Ferreira (Projeto Comunitário Sorriso da Criança), Márcia
Monte (Visão Mundial), Ana Célia Silvestre (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), Valesca Braga (Secretaria Executiva
Regional III), Maria Luzia (Secretaria Executiva Regional IV), Jalsey Pereira
(Secretaria Executiva Regional V), Maria do Carmo Barros (Secretaria Executiva
Regional VI), ausentes : Secretaria Executiva Regional II, Câmara Municipal dos
Vereadores, Idesc. Presente os técnicos do COMDICA: Crisley Carvalho, Vanessa
Ferrer, Helder Frota, Lilian Carvalho, Socorro Ramalho, Arthur Lomonaco, Jéssica
Frota. Iniciada a reunião, a Presidente Maria de Fátima deu inicio à reunião, em
seguida passou a palavra a Primeira Secretária Lara Picanço realizar a leitura das
atas das duas últimas reuniões, tendo a conselheira Maria do Carmo Barros solicitado
a correção do seu nome. Dando continuidade, a presidente abriu espaço para os
informes das Comissões: Comissão de Fundo: informou que a comissão está
analisando um folder para ser apresentado na próxima reunião do Colegiado, pois
ainda estão realizando alguns ajustes; Comissão de Cadastro: Estão analisando a
resolução que regulamenta o registro das instituições no COMDICA e devolveram ao
jurídico para análise; Comissão de acompanhamento do Conselho Tutelar: a

comissão convidou conselheiros tutelares para participar da próxima reunião;
Comissão para organizar o aniversário do ECA: informou que realizaram algumas
lives e que precisam fazer uma avaliação acerca dos resultados. A conselheira Lara
informou que participou do Grupo de Trabalho de ações integradas no Parque do
Cocó, na qual informou que foi como representante da comissão executiva para essa
reunião, mas que deverão ser escolhidos os representante no Colegiado. A
conselheira Ana Célia informou que houve uma omissão na pauta acerca da escolha
do representante suplente para o Conselho Municipal de Saúde, já que na reunião
passada foi escolhido a titular, Maria do Carmo Barros, tendo como encaminhamento
para esta reunião a escolha do suplente. Iniciada a discussão das pautas,
considerando a presença da convidada Joice, representante da instituição Geração
Cidadão, foi solicitada a antecipação da pauta acerca da Letalidade, o que foi por
todos acatada, iniciada a discursão a conselheira Francimara contextualizou que a
Comissão fez uma análise do plano e foram atualizados alguns dados. As
conselheiras Lara, Adonisa e Eveline, que representam a Secretaria de Educação,
Saúde e de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, respectivamente, sugeriram
que fosse encaminhados as secretarias temáticas para as devidas considerações, a
Conselheira Ana Célia mencionou que recorda de discussões anteriores do colegiado
acerca da não participação das secretarias temáticas municipais no referido
seminário, logo não houve a participação das mesmas na elaboração do plano em
comento, recordou ainda que não havia vaga nem para a participação dos
conselheiros do COMDICA, segue dizendo que faltando poucos dias para a
realização do seminário a Secretária Executiva do Comdica entrou em contato com a
Instituição Geração Cidadã e argumentou da necessidade da participação deste
Conselho de diretos, no Seminário, tendo apenas após isto, sido disponibilizado
cinco vagas para estes conselheiros. As conselheiras Francimara e Sandra
defenderam a aprovação do plano, considerando as diversas discursões, o tempo
decorrido e urgência diante do número de homicídios na cidade. A representante da
instituição Geração Cidadã, executora do seminário, afirmou que foram enviados
todos os convites e que o seminário teve a participação de vários órgão/instituições,
inclusive para o COMDICA. O conselheiro Adriano reforça a urgência na aprovação

do plano, em razão disto sugere que o plano seja encaminhado às respectivas
Secretarias, mas que seja estabelecido um prazo para o retorno e consequente
deliberação pelo Colegiado. Marcia monte também afirmou que o plano já vem
sendo discutido há algum tempo, que necessita urgência na aprovação, que também
concorda em estabelecer um prazo para retorno. Assim a Presidente sugeriu o prazo
de 3 semanas para o agendamento da extraordinária, assim foi acordado o prazo de
15 dias para retorno das secretarias. A conselheira Francimara informou que poderá
ficar responsável por unificar as informações. A conselheira Ana Célia lembra que
deve está claro no teor dos ofícios que as contribuições das Secretarias não podem
alterar substancialmente as ações, em respeito à construção de forma participativa.
Ficando definida a reunião extraordinária para o dia 28 de agosto do corrente ano.
Sobre o ofício do Ministério Público que solicitou plano de atuação de combate ao
trabalho infantil, foi deliberado pelo encaminhamento de ofício à SDHDS/CMAS
solicitando informações acerca desta temática. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada. Eu, Lara Picanço Menezes Mesquita, lavrei a presente ata.

