ATA DA X REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA
Aos cinco dias de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se de
forma virtual, no horário de nove horas, os membros do Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Comdica, com a
participação de representantes das entidades governamentais: Maria Cristina
Cardoso Bezerra e Iraguassú Teixeira Filho (Funci); Alessandra Mendes
Gaspar (SME); Ritmeia Mesquita Florêncio(Saude); Ana Suely de Freitas
Pinheiro (Regional I); João Carlos Araujo (Regional II) Solange Rodrigues
Freire (Regional III); Pâmela Paula Cruz Bezerra (Regional VI); Carla Carolyne
Costa da Silva(SDHDS). Representantes da Sociedade Civil; Lucia Maria
Ângelo (Associação Santos Dias); Alilian Gradela e Lucas Ferreira Lima
(Projeto Comunitário Sorriso da Criança); Márcia Maria Pinheiro Monte (Visão
Mundial); Francimara Carneiro Araujo (CEDECA); Maria de Fátima Ferreira
Figueiredo e Cícera Mapurunga (Fetriece); Antônio Flauber Vieira Barros
( Parque Universitário); Aline Maglla Monteiro Rabelo Hortêncio ( IDESC);
Francisca Evelyne Carneiro Lima (TDH) Adriano de Holanda Ribeiro (CNER);
Paloma Cortez ( IBLF); Adriano de Holanda Ribeiro ( Criança não é de Rua);
Sâmara Lima Gerônimo (Integrassol). Técnicos do Comdica: Vanessa Ferrer,
Thayná Sá; Lilian Carvalho Rodrigues de Albuquerque. Composição da Pauta
da Reunião: 1.Informes (Externos e de cada Comissão). Ordem do Dia: 1.
Representantes para o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência; 2. Apresentação do levantamento de faltas do colegiado e das
comissões; 3. Apresentação do Organograma do Comdica e 4. Edital FIA 2021.
A reunião foi aberta pela presidente do Comdica, a Sra Fátima Figueiredo que
agradeceu e deu boas-vindas aos conselheiros e técnicos presentes. Como
informe externo, foi solicitado pela representante da Funci, uma reunião
extraordinária para uma apresentação do Serviço Entrega Legal – Adoção, que
está em processo de formatação, coordenado pelo Ministério Público,
representado pelo Dr. Dairton e pela Funci, representada pelas técnicas:
Silvana Garcia e Angélica leal. Foi esclarecido que para esta apresentação, é
necessário um tempo de aproximadamente duas horas e deverá ser presencial.
Devido a agenda do MP, foi esclarecido que poderia ser no dia 25 de agosto ou
01 de setembro, as 14h00. Devido divergência quanto a data, houve votação e
ficou para o dia 25 de agosto ás 14h00. Outro informe da Funci foi a solicitação

de apresentação dos Programas da Funci nas próximas reuniões ordinárias e
que esta solicitação será oficializada em breve. Não aconteceu avisos das
comissões devido o recesso de todas. Iniciando a pauta pela ordem do dia: 1 –
Representantes para o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados
e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas
de Violência. Surgiu apenas o representante da OG – Pâmela Paula Cruz
Bezerra. Acerca da representante da OSC, foi sugerido que haja um
levantamento das instituições da sociedade civil que estão participando das
demais comissões e dependendo do resultado, sairá o nome para compor o
referido comitê. Na oportunidade a conselheira Cícera lembrou que está
faltando uma representante das instituições governamentais para compor o
comitê do Sim eu existo, o que vem sendo solicitado há bastante tempo. A
conselheira Ritmeia Mesquita Florêncio, representante da Secretria Municipal
de Saúde, se colocou à disposição, tendo sido aprovada por todos e todas. 2 Apresentação do levantamento de faltas do colegiado e das comissões: A
técnica Vanessa apresentou o levantamento das faltas dos conselheiros nas
reuniões do colegiado e das comissões. Houve bastante divergências nos
resultados. A secretária executiva, a Sra. Thayna esclareceu que todas as atas
são enviadas para todos os conselheiros através de e-meios, com a finalidade
de leitura individual e retificação quando necessário. Não havendo nenhuma
observação, a ata passa a ser aprovada e até a construção do levantamento,
as técnicas do Comdica não receberam nenhuma reclamação. O documento
em apreço, ou seja, o quadro estatístico das faltas passará por uma revisão, de
acordo com as justificativas apresentadas ou a serem apresentadas. 3 Apresentação do Organograma do Comdica - Concluído o segundo ponto
de pauta, Thayná apresentou pela segunda vez o organograma do COMDICA,
com as alterações sugeridas pelo colegiado na reunião anterior. Mais uma vez
explicou que não se trata de um documento oficial, e, que o mesmo foi
construído para que o colegiado tenha uma visibilidade da composição da
equipe técnica e de suas atribuições. Após a apresentação, a conselheira
Marcia Monte sugeriu que no lugar de presidência, seja colocado comissão
executiva, como também modificar na estrutura, a posição das camissões
permanentes e temporárias, que se encontram no mesmo patamar da equipe
técnica. Thayná perguntou para o colegiado se após a nova retificação, o
documento pode ser inserido no portal do Comdica. Foi sugerido ainda que
antes de publicar no portal seja visto por um profissional que entenda de
estrutura organizacional. Lúcia Ângelo falou que após vencer estas etapas o
organograma ainda seja colocado no grupo para conhecimento de todos os
conselheiros. Devido a discussão acima, foi lembrado que o regimento do
Comdica, um dos documentos bases para elaboração da estrutura

organizacional, foi recentemente modificado e aprovado pelo colegiado, porém
ainda não foi publicado no diário oficial. Vanessa explicou que já se encontra
no setor específico do Passo Municipal para publicação. 4. Edital FIA 2021 - A
conselheira Márcia Monte e a advogada do Comdica, Dra. Lilian Carvalho
apresentaram o edital para seleção da entidade que deverá executar o projeto
cadastrado pelo Comdica de acordo com o Edital do Banco Itaú (Edital FIA
2021), caso seja aprovado. Após a leitura, houve aprovação por unanimidade
do referido edital. Márcia Monte solicitou uma reunião da Comissão de Fundo
com os advogados para explicar a situação dos editais: P061187/2021- Edital
que trata da contratação de consultoria com o objetivo de elaborar um Plano
Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
e o P262752?2020 – Edital de Chamada Pública (11 projetos/recursos do
tesouro municipal). A reunião foi encerrada e eu Maria Cristina Cardoso
Bezerra lavrei a presente ata que subscrevo.

