
                                 

 

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

Fortaleza - COMDICA, realizada no primeiro de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 

nove horas, na sala de reuniões situado na Rua Guilherme Rocha nº 1469 – Jacarecanga – 

Fortaleza – CE. Estando presentes: Angélica Leal (Fundação da Criança e da Família Cidadã 

– FUNCI), Francisca de Lima (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social – SDHDS), Perpétua (Secretaria Regional I – SER I), Ana Célia (Secretaria Regional 

IV – SER IV), Lisandra Campos (Secretaria Regional V – SER V), Vanessa Nascimento 

(Instituto de Assistência e Proteção Social – IAPS), Suelem Loiola (Centro de Formação e 

Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima), Bárbara Castro (Centro de Formação da Irmãs 

Salesianas dos Sagrados Corações – Instituto Fellipo Smaldone), Francisca Nobre 

(Associação Beneficente da Criança e Adolescente em Situação de Risco – Pastoral do 

Menor), Maria do Socorro (Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta), Manoel 

Torquato (Associação Nacional Criança não é de Rua) e Sandra Ferreira) Centro de 

Integração Social – INTEGRASOL. Ausentes com justificativa: Secretaria Municipal de 

Educação – SME, Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Associação Santo Dias, Instituto 

Maria da Hora e Projeto Comunitário Sorriso da Criança. Ausentes sem justificativa: 

Câmara Municipal de Fortaleza – CMF, Secretaria Regional II – SER II, Secretaria Regional 

III – SER III, Secretaria Regional VI – SER VI, Grupo Bailarinos de Cristo, Amor e Doações 

– BCAD. Pauta do Dia: 1) Informes; 2) Definição de Coordenadores para as Comissões; 3) 

Discussões sobre os Planos Municipais; 4) Escolha de representante para o CME; 5) 

Apresentação do Bloco Carnavalesco da FUNCI; 6) Plano de Ação e Execução dos Recursos 

do FMDCA; 7) Contratação de Assessoria de Comunicação para o COMDICA; 8) Comissão 

de Participação de Adolescente. Na sequência passou-se às Deliberações: item 1. Informes 

sobre a realização, no dia 06/02/2019, de uma roda de conversa sobre as atribuições da Equipe 

Técnica (psicólogos, assistentes sociais, etc) do Conselho Tutelar; Também foi informado que 

o Plano Decenal está parado aguardando deliberação do CEDCA; A Presidente do 

COMDICA também informou que foi encaminhado ao Gabinete do Prefeito, ofício com o 

relatório sobre as OSC’s que estão com pendência neste Conselho em razão do Alvará de 

Funcionamento; A Comissão do Processo de escolha do Conselho Tutelar que estava 

incompleta pela ausência de uma OSC, foi formada com a manifestação de interesse do 

Instituto de Assistência e Proteção Social – IAPS; o Conselheiro Manoel Torquato socializou 

a decisão favorável da Ação Civil Pública relativa à inclusão nas pesquisas Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, dados estatísticos da população de rua, que tal ação foi 



motivada em razão do Ato Público de ocupação da sede do IBGE no dia 23/07/2018; o 

visitante Artur do Conselho de Juventude informou que haverá uma roda de conversa sobre 

protagonismo juvenil no dia 14/02/2019 às 14h no CUCA Mondubim; e, por fim, foi 

informado ao colegiado que a Comissão Executiva do COMDICA (Presidente, Vice-

presidente e Secretária), se reunirá mensalmente com a finalidade de facilitar os 

encaminhamentos, decidir as prioridades e definir as pautas; Item 2. Foi aprovada que cada 

Comissão permanente ou temporária elegerá um Coordenador, a fim de facilitar o fluxo e 

comunicação entre as comissões e o corpo técnico do COMDICA, devendo serem 

apresentados na reunião ordinária do mês de março; Item 3. A deliberação foi no sentido de 

adequar o Plano Decenal para incluir todos os outros planos, que serão trabalhados por eixos 

temáticos, tornando-se um Plano único que será elaborado por uma instituição, devendo, o 

Termo de referência ser discutido pelo Colegiado antes do lançamento de edital para 

elaboração do Plano Único; Item 4. Deliberado pela permanência da Instituição Felippo 

Smaldone; Item 5. Apresentado pela Conselheira Cristina Cardoso, da Funci, o Bloco 

Carnavalesco da Funci, o evento acontecerá no dia 23 de fevereiro a partir das 15h, no aterro 

da Praia de Iracema, dentro do calendário oficial de Pré Carnaval. A ação tem viés educativo 

e no dia 08 de fevereiro às 8h30min será realizada uma reunião com os participação dos 

interessados para definir as alegorias (tema); Item 6. Retirado de pauta para ser discutido em 

reunião extraordinária marcada para o dia 06 de fevereiro do corrente ano, às 13h30min; Item 

7. Será disponibilizado a título de “empréstimo” o assessor de comunicação da Funci, para 

assessorar o COMDICA até que se conclua a licitação, já em andamento, para contratação de 

pessoal na Prefeitura de Fortaleza, ocasião que será contratado um profissional para atuar 

exclusivamente no COMDICA; Item 8. A Comissão de Políticas Públicas encaminhará ao 

corpo técnico do COMDICA o material produzido e já aprovado pelo Colegiado, a fim de ser 

encaminhado para a Comissão de Fundos para ser incluído no Plano de Ação do FMDCA 

2019. ENCAMINHAMENTOS: Quem for designado para participar da roda de conversa 

sobre as atribuições da Equipe Técnica (psicólogos, assistentes sociais, etc) do Conselho 

Tutelar, deve ser levada a sugestão do colegiado, qual seja: as atribuições da equipe técnica do 

Conselho tutelar de Fortaleza sejam definidas através de Resolução. Encerramento: Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Eu, Ana Célia Silvestre de Azevedo, lavrei a 

presente ata. 


