
 

  

 

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Fortaleza – Comdica, realizada no dia 11 de junho do ano de dois mil e 

vinte, às 9hs:30min,  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 (Fundação da Criança e da Família Cidadã – Funci), Eveline de 

Oliveira (Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SDHDS), Adonisa 

Aires (Secretaria Municipal de Saúde – SMS), 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), e a presença dos técnicos do Comdica: Crisley Carvalho 

(Secretaria Executiva), Helder Vasconcelos (Advogado), Jeferson de Castro (Profissional 

da TI) e Socorro Ramalho (Assistente Social). Ausentes: Mairton Felix (Câmara 

Municipal de Fortaleza – CMF) e Secretaria Executiva Regional III. Iniciada a reunião, a 

Presidente Maria de Fátima informou que em razão de um compromisso surgido urgente 

teria que se ausentar da reunião, mas a Conselheira Cícera representaria a Fetriece e 

solicitou que a Conselheira Ana Célia, Vice-presidente pudesse conduzir a reunião. A 

conselheira Ana Célia deu inicio a primeira pauta: Aniversário de 30 anos do Estatuto 

da Crianças e do Adolescente - ECA, então aberto para sugestões. Foi sugerido a 

confecção de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente, realização de lives, 

palestras, criar um estatuto em quadrinhos, na qual surgiram várias ideias para o formato, 



 
então foi deliberado por criar uma Comissão com 06 integrantes, respeitada a paridade, 

para definir como será feita as propostas para o aniversário do ECA, manifestando 

interesse em participar da Comissão os seguintes órgãos/instituições: Santo Dias, Terre 

des Hommes e Sorriso da Criança, SME, Regional VI e Funci, ficando acertado que a 

comissão será criado um grupo de Whatsap e a Comissão agendará reunião, e na reunião 

do dia 03.07.2020, será trazida a proposta para o Colegiado. A segunda pauta: 

Posicionamento Público sobre o número de crianças e adolescentes assassinados em 

Fortaleza. O conselheiro Bruno fez a leitura do posicionamento elaborado, a conselheira 

Lara solicitou destaque nos itens 6 e 7, inerente as ações de mediação de conflitos e 

proteção de adolescentes ameaçados e Comissões de Proteção nas Escolas do Sistema 

Público de Ensino do Município de Fortaleza, solicitando que fosse inserida a palavra 

fortalecimento, considerando que referidas comissões já se encontram em funcionamento 

no município, informou também dados  (IFAN) de crianças infectadas e mortas pelo 

COVID-19 até o dia 08.06.2020.  A conselheira Ana Célia solicitou esclarecimento com 

relação às fontes de pesquisa dos números divulgados no primeiro quadrimestre e a 

conselheira Sandra solicitou ajuste no item 5 inerente ao ensino fundamental II, na 

preferência de adolescentes em conformidade a lei 10097. Finalizado os ajustes o 

posicionamento foi aprovado por unanimidade de votos e deverá ser publicado na página 

do Comdica. Abertos aos informes: o Conselheiro Adriano informou que a Associação 

Nacional Criança não é de rua está dialogando com o Conselho Nacional de Assistência 

Social sobre orientações metodológicas no atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de rua e solicitou informações sobre os representantes do Comdica no GT sobre 

criança e adolescente em situação de rua, sendo informado pela Ana Célia e Crisley que o 

Grupo de trabalho foi criado com validade de um ano e prorrogado por igual período, 

tendo sua vigência encerrada no mês de maio do corrente ano. A conselheira Ana Célia 

ponderou que a equipe técnica deve cobrar do GT o relatório final, a fim de verificar se o 

objetivo específico, para o qual foi criado o GT, foi concluído, sugerindo ainda que o 

mencionado relatório seja discutido e aprovado em conjunto com o CMAS. Eu, Lara 

Picanço Menezes Mesquita, lavrei a presente ata. 

 


