
 

  

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

Adolescente de Fortaleza – COMDICA, realizada no dia 10 de julho do ano de dois 

mil e vinte, às 14:00hs,  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 

(Centro de Defesa a Criança e do Adolescente- Cedeca), Sandra Ferreira (Conselho 

de Integração Social- Integrasol), 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), Ana Célia Silvestre e Cristina (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), Janne Mary (Secretaria 

Executiva Regional II), Francisca Elane (Secretaria Executiva Regional III), Maria 

Luzia (Secretaria Executiva Regional IV), Jalsey Pereira (Secretaria Executiva 

Regional V), Maria do Carmo Barros (Secretaria Executiva Regional VI), a presença 

dos técnicos do COMDICA: Crisley Carvalho, Vanessa Ferrer, Helder Frota, Lilian 

Carvalho, Socorro Ramalho, Jéssica Frota, tendo recebida a justificativa de ausência 

da instituição Visão Mundial, ausentes sem justificativa a Secretaria Municipal de 

Saúde – SMS e Câmara Municipal de Fortaleza – CMF. Iniciada a reunião, a Vice-

presidente Ana Célia justificou a ausência da presidente Sra. Maria de Fátima, por 

motivo de doença, sendo a primeira pauta sobre o acolhimento do parecer Jurídico 

sobre a proposta de Recomendação da Comissão de acompanhamento e 

monitoramento das medidas socioeducativas, o advogado Helder leu o parecer 

jurídico que entendeu ser legal a contratação de pessoal, mesmo no período eleitoral, 

tendo em vista a situação de calamidade pública reconhecida, desde que de forma 

temporária e exclusivamente para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 



 
do novo coronavírus, atendendo assim a excepcionalidade do interesse público e em 

seguida submeteu a apreciação do Colegiado, o qual por unanimidade acolheu o 

referido parecer e aprovou a recomendação proposta pela Comissão de 

monitoramento e avaliação do plano municipal de atendimento socioeducativo, que 

recomenda ao Poder Público a adoção de medidas idôneas para o fortalecimento do 

sistema municipal de atendimento socioeducativo; seguindo com a segunda pauta do 

regulamento sobre mostra de desenhos para capa do ECA, foi lido o regulamento 

e aprovado por unanimidade pelo Colegiado, o qual será publicado no portal do 

COMDICA e será criado um e-mail especifico para o recebimento das propostas; a 

última pauta sobre a composição da Comissão Disciplinar dos Conselheiros 

Tutelares, foi informado pela advogada Lilian Carvalho que precisaria de quatro 

conselheiros, sendo dois da sociedade civil e dois do governo, assim manifestaram 

interesse como titular os seguintes conselheiros: Bruno de Sousa Oliveira (CEDECA) 

e Perpétua Socorro Amorim (Regional I), e na suplência: Sandra Ferreira de Souza 

(Integrasol) e Maria Cristina Cardoso Bezerra (FUNCI), em seguida a Vice 

presidente informou que chegou um ofício do Conselho Municipal de  Saúde 

solicitando indicações para assento no CMAS, 1 titular e 1 suplente, tendo a 

conselheira Maria Barros manifestado interesse na titularidade, ficando a suplência a 

ser preenchido por uma OSC, que por sugestão do Conselheiro Bruno, será escolhido 

na próxima reunião ordinária, considerando que será necessário resolver 

internamente em suas instituições sobre a possibilidade e interesse na referida 

representação. Abertos aos informes os Conselheiros Adriano e Lucia falaram 

acerca das campanhas promovidas por suas instituições em alusão aos 30 anos do 

ECA e o conselheiro Lucas destacou a importância de todos os conselheiros 

divulgarem nas redes sociais as lives que serão promovidas pelo  COMDICA. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Eu, Lara Picanço Menezes Mesquita, 

lavrei a presente ata. 

 


