ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA
Aos onze dias dois de julho 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 da Vice Presidente, Lara Picanço Menezes Mesquita;
representante das entidades governamentais: Maria Cristina Cardoso Bezerra
e Iraguassú Teixeira Filho (Funci); Lara Picanço Menezes Mesquita (SME);
Ritmeia
Mesquita Florêncio(Saude);Solange Rodrigues Freire (Regional
III); ,,,,,,,,,,(Regional V);. Representantes da sociedade Civil: Cícera Mapurunga
(Fetriece); Francisca Evelyne Carneiro Lima (TDH); Márcia Maria Pinheiro
Monte (Visão Mundical); Adriano de Holanda Ribeiro (CNER); Lucia Maria
Ângelo (Associação Santos Dias); Bruno de Sousa Oliveira (CEDECA); Lucas
Ferreira Lima (Projeto Comunitário Sorriso da Criança); Paloma Ciriaco
( IBLF);...........(Integrassol) Técnicos do Comdica: Vanessa Ferrer, Jéssica
Frota, Thainá Sá; Lilian Carvalho Rodrigues de Albuquerque; José Edson
Cavalcante Junior; Cicélia Delmiro da Silva; Abrão Barbosa Freire
Convidados: Felipe Mesquita; Cinthya Nogueira de Alencar e Gabrielle
Gadelha Castro. Composição da Pauta da Reunião: 1.Informes (Externos e de
cada Comissão) Ordem do Dia: 1. Recesso do Colegiado; 2. Apresentação da
equipe técnica do Comdica; 3. Legislação do Fundo; 4. Comissão responsável
pela Resolução de Cadastro de Entidades e Programas; 5. Retomada da
Comissão de Legislação; 6. Atualização da situação financeira do FMDCA; 7.
Relatório da Comissão Disciplinar sobre a aplicação de penalidade aos
Conselheiros Tutelares. A vice presidente Lara abriu a reunião, dando boasvindas aos conselheiros, técnicos e convidados. Justificou a ausência da
Presidente. Como informe externo, foi lido um oficio, encaminhado pela Funci,
convidando o Comdica para juntos, em comemoração aos 31 anos do ECA,
realizarem um debate sobre o impacto da pandemia no enfrentamento das
violações aos direitos de crianças e adolescentes em Fortaleza, com o
lançamento do ECA que está sendo editado. Foi sugerido que este assunto
ficasse para o final da reunião. Foi questionado o atendimento dos
Conselheiros Tutelares acontecerem somente no plantão, o que dificulta o
deslocamento das pessoas. Foi esclarecido pelo Dr. Iraguassú que a partir de
segunda feira, seguindo as recomendações do Ministério Público, a partir do
dia 05 de julho, ou seja, na segunda feira, haverá presencialmente em cada
conselho, 02 conselheiros, um educador, 01 motoqueiro e equipe de
manutenção, e, gradativamente a equipe será ampliada. Falou ainda que o

plantão diurno está sendo presencial e o noturno quando necessário, o
conselheiro se desloca para fazer o atendimento. Lara falou que houve recente,
um treinamento para os conselheiros tutelares feita pela Secretaria Municipal
de Educação sobre o sistema de busca ativa. Ainda com relação aos
conselheiros foi sugerido por Lilian Gradelha que deverá ser feito um
levantamento dos conselheiros já vacinados. Iniciando os informes das
comissões, Bruno falou pela Comissão de Políticas Públicas e Orçamento,
lembrando da necessidade das setoriais responderem sobre as propostas
aprovadas pelo Comdica para o PPA 2022-2025.Comissão de
Cadastro.............Márcia Monte pela Comissão de Fundo falou que seguem
com a proposta do projeto para inscrição no edital do Banco Itáu. Com relação
a comissão interdisciplinar de acompanhamento aos conselhos tutelares foi
esclarecido que é pauta da reunião. Dando prosseguimento a reunião, Lara
deu início aos itens constante na pauta. 1 - Recesso do colegiado – Foi
deliberado que o colegiado e as comissões temáticas ficarão de recesso nos
últimos 15 dias de julho e nos últimos 15 dias de dezembro/2021, porém a
equipe do Comdica trabalha normalmente. . 2 - Apresentação da equipe
técnica do Comdica, Thainá apresentou um cronograma e após a
apresentação houve vários questionamentos pelos conselheiros quanto a
presidente está em destaque e não o colegiado. Thainá esclareceu que
organizou este cronograma para facilitar a apresentação dos servidores que
compõem o Comdica, porém foi solicitado que seja refeito, colocando o
colegiado de acordo com sua posição na resolução que determina a formação
da equipe e trazer para conhecimento do colegiado na próxima reunião. A
procuradora jurídica da Funci, Dra. Gabriella comunicou e esclareceu que para
dar celeridade aos processos, os advogados, a contadora e uma servidora de
apoio do setor financeiro e jurídico do Comdica, ficarão na sede da Funci,
facilitando assim o fluxo dos tramites processuais, principalmente das
prestações de contas e a virtualização dos processos, sendo esta última, uma
exigência da Controladoria Geral do Município. Após os esclarecimentos pela
procuradora, não houve nenhuma manifestação sobre o assunto.
3.
Legislação do Fundo; Com relação a esta legislação foi discutida que deverá
ter proposta de atualização pela comissão de legislação que também fará
proposta de atualização da lei municipal de criação do Comdica. 4. Comissão
responsável pela Resolução de Cadastro de Entidades e Programas; 5.
Retomada da Comissão de Legislação; Com relação a retomada da
comissão, não havendo nenhuma manifestação de novos membros, ficou
composta como já havia sido deliberada anteriormente pelas instituições:
Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social ( SDHDS);
Fundação da Criança e da Família Cidadã ( Funci); Terre des Hommes( TDH) e

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) ; 6. Atualização da
situação financeira do FMDCA. A técnica Jéssica apresentou a atualização
da situação financeira do FMDCA, assim como fez esclarecimentos acerca do
passo a passo para liberação de parcelas dos convênios com as instituições.
Foi deliberado a pedido da conselheira Márcia Monte que o setor financeiro
apresente para o colegiado, trimestralmente a situação do fundo e o setor
responsável dar celeridade nos editais aprovados. Na ocasião a Conselheira
Evelynne perguntou sobre o repasse do concurso cultural para a Fetriece e a
conselheira Cícera respondeu que já assinou o convênio, porém ainda, não
recebeu nenhum repasse, para dar início as ações.7. Relatório da Comissão
Disciplinar sobre a aplicação de penalidade aos Conselheiros Tutelares –
Bruno que foi o relator do processo em pauta, esclareceu após leitura do
parecer sobre o julgamento do Conselheiro Tutelar Danilo Ribeiro do
Nascimento, que a penalidade atribuída pela Comissão Disciplinar dos
Conselhos Tutelares, foi advertência, obedecendo o que prevê a legislação, o
que foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Evelynne solicitou que o
Comdica acompanhe as faltas dos conselheiros. No final da reunião foi
retomado o assunto sobre o aniversário do ECA e Thainá esclareceu que os
exemplares da cartilha sobre o Eca foram editados pelo paço Municipal, não
onerando assim o Comdica e que já estão sendo entregues até o dia 10 deste
mês, podendo assim já ser feito o lançamento. Perguntou se poderia este
assunto ficar sob a responsabilidade da Comissão do Aniversário do ECA, não
havendo por parte dos conselheiros nenhuma manifestação. Encaminhamentos:
1. Jéssica compartilhar para todos os conselheiros, a apresentação sobre a
atualização do FMDCA; 2. Comdica fazer o levantamento das instituições que
estão com pendências para recebimento de parcelas financeiras; 3 – Thainá
apresentar na próxima reunião o cronograma de acordo com as considerações
feitas pelo colegiado.Eu, Maria Cristina Cardoso Bezerra, lavrei a presente.

