ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL EM DEFESA
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA
No dia três de julho de dois mil e vinte, realizou-se de forma virtual, no horário de nove
horas, gravada pela técnica do COMDICA, a Sra. Vanessa Ferrer, a reunião ordinária,
com a participação dos seguintes conselheiros: Ana Célia e Maria Cristina (FUNCI),
Cícera Mapurunga (Fetriece), Evelyne Lima (TDH),
Flauber Barros (Parque
Universitário), Alessandra (Secretaria de Educação), Erbenice Ribeiro (CNER), Lucas
Ferreira (Sorriso da Criança), Bruno de Sousa (CEDECA), Lúcia Ângelo (Santos Dias),
Mairton Felix (Câmara de Vereadores), Márcia Monte (Visão Mundial), Maria do
Carmo Barros (Regional VI), Perpétua (Regional I), Sandra Ferreira (Integrassol),
Jalsey Nazareno (Regional V), Adonisia Aires (SME), Aline Monteiro ( IDESQ),
Cleoneide (SDHDS), Luzia Almeida ( Regional IV), Alex Marques (IBLF), Adriano
(CNER), e dos técnicos do Comdica: Helder Frota, Crisley Carvalho, Artemis, Jessica
Frota, Lillian Carvalho, Maria do Socorro Ramalho e como convidado o Sr. Renan
Santos, representante da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Atendimento Sócioeducativo. A reunião teve inicio com a abertura feita
pela Vice Presidente, Ana Célia, justificando a ausência da Presidente, Sra. Maria de
Fátima, a qual não compareceu por motivo de doença. Indagado qual conselheiro
poderia secretariar a reunião, tendo a conselheira Maria Cristina se disponibilizado.
Dando inicio a pauta da reunião, foi lida a Ata da reunião do 05 de junho e houve
apenas duas observações: membros que comporão o GT para o Plano de Enfrentamento
a Violência Sexual já estava decidido e o conselheiro Lucas solicitou que fosse retirada
a palavra sexual do nome da DECECA.(Delegacia de Combate à Exploração da Criança
e do Adolescente) Em seguida foi lida também a ata da reunião extraordinária do dia 11
de junho, não havendo nenhum destaque. Com relação ao item 2 que trata dos informes
externos e de cada comissão, foi iniciado com as comissões, tendo sido sugerido pelo
colegiado até cinco minutos para cada. Na oportunidade Ana Célia sugeriu também que
cada comissão eleja um relator para facilitar as apresentações. Iniciando com a
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: o Conselheiro Bruno
esclareceu os itens da pauta da reunião ocorrida no dia 15 de junho: 1 – Edital do CPA,
as alterações necessárias serão discutidas até a reunião que acontecerá dia 26, quando
então será encaminhado para o colegiado; 2 – Comdica necessita de um diagnóstico
sobre os impactos e fluxos de atendimentos as criança e aos adolescente no período da
pandemia. 3 – Com relação ao Plano de Enfrentamento a letalidade infantojuvenil, deve
ser cobrado ao comitê municipal a data da próxima reunião; 4 – SEPOG encaminhar
para o Comdica os valores orçados e executados do OCA , com especificação dos
valores investidos no enfrentamento da violência sexual. COMISSÃO DE FUNDO:
A conselheira Sandra esclareceu que na reunião ocorrida dia 17 de junho, que contou
com a presença do Dr. Lucianao Tonet, foi discutida a Campanha de Arrecadação de
Doações do Imposto de Renda, que poderá ser feita com lives ressaltando os impactos
dos projetos contemplados, podendo incluir fotos e falas dos beneficiários; Importância
do COMDICA e do FMDCA. Questionou mais uma vez a falta de um Profissional de
comunicação para colaborar nas referidas ações. Foi ressaltado ainda pela relatora que
RUA GUILHERME ROCHA, 1072 – CENTRO – CEP. 60030-141 – FONE/FAX: (85)3101-2696/31017657 FORTALEZA – CEARÁ – comdica@funci.fortaleza.ce.gov.br

o Portal da Prefeitura não dá a visibilidade desejada sobre as ações do COMDICA.
Como encaminhamentos para a próxima reunião: Técnicos do Comdica encaminhar
para comissão: 1 – Situação das instituições que desde 2013 estão com pendências e
impossibilitadas de receberem recursos do FMDCA; 2 - Relatório financeiro com o
valor existente acrescido das aplicações; 3 -Presença da advogada e contadora para
esclarecer as dificuldades das instituições com pendências, para que a comissão
encontre alternativas para ajudar na resolutividade dos entraves; 4 – Realização da
campanha para arrecadação do Imposto de Renda em outubro de 2020. COMISSÃO
DE CADASTRO: A conselheira Eveline, esclareceu que na ultima reunião ocorrida
dia 25 de junho, foi lida e encaminhada para o setor jurídico do COMDICA, um oficio
do Ministério do Trabalho solicitando que seja fornecido as instituições que trabalham
na linha de qualificação profissional, registro e não declaração; Comissão fez algumas
observações e necessidades de alterar a resolução 08/2013 que estabelece a
documentação para registro e renovação das entidades no Comdica e encaminhou para
análise do setor jurídico do COMDICA, com devolutiva na próxima reunião da
comissão que será de 30 do mês em curso. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DOS CONSELHOS TUTELARES: A conselheira Aline ressaltou que a última
reunião foi rápida e teve como conteúdo a apresentação dos membros presentes; Leitura
dos encaminhamentos da comissão anterior. Foi sugerido convidar 01 representante de
cada conselho para falar sobre os desafios no trabalho e na próxima reunião farão um
calendário de atividades. COMISSÃO DOS 30 ANOS DO ECA – Os
encaminhamentos desta comissão ficou para ser abordado na ordem do dia, como está
previsto na pauta. Dando continuidade à reunião, considerando a participação de um
convidado a Presidente em exercício sugeriu e foi acatado pelo Colegiado iniciar as
discussões da ordem do dia pelo item 4- Ações direcionadas ao Sistema de Medidas
Socioeducativas, que foi apresentada pelo Sr. Renan, assessor jurídico do Cedeca e
membro integrante da Comissão Intersetorial de acompanhamento ao Plano das
Medidas Socioeducativas em meio Aberto. Renan esclareceu que na reunião desta
comissão realizada no dia 26 de junho próximo passado, foi discutida com ênfase a
situação das medidas socioeducativas de meio aberto tanto pelo poder judiciário como
pelos Creas que executam estas medidas, tendo como foco, o período do isolamento
social. Outro ponto de pauta foi a necessidade de protocolos que ofereçam segurança
aos profissionais, jovens e familiares atendidos no retorno presencial. Esta situação
requer espaço físico adequado e equipe de profissionais de acordo com as
recomendações do SINASE (um profissional para 20 adolescentes). Para tal situação
será necessário a elaboração de um plano de retorno responsável no Sistema Municipal
de Atendimento Socioeducativo pela SDHDS e ser encaminhado ao Comdica. Falou
também que a representante do Poder Judiciário ver como desafio a diligência dos casos
antigos no período de retomada presencial de audiências. Para fortalecer a questão
referente à ampliação da equipe de profissionais dos CREAS, a comissão aprovou uma
recomendação a ser deliberada pelo colegiado do Comdica e ser encaminhada aos
órgãos competentes da Prefeitura, se aprovada. Este documento foi lido, com ressalva
de ser acrescentado um parágrafo único que fale de estratégias de manutenção de
vínculos durante o período de suspensão das medidas. O referido documento não foi
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aprovado pelo colegiado mediante alguns conselheiros e parte da equipe técnica do
Comdica ter se posicionado acerca da necessidade de um parecer jurídico do Comdica e
para tal é necessário no mínimo 05 dias. Ana Celia esclareceu que estamos num ano
eleitoral e existem leis que proíbem contratações, o que foi contestado pelo Sr. Renan
esclarecendo que o município vive um período de calamidade pública e tal situação
permite as contratações e também a fala da representante da SDHDS na reunião da
comissão esclarecendo que já foi solicitado e aprovado a ampliação da equipe da
Proteção Social Especial, coordenadoria a qual está vinculada as MSE. Devido à
urgência para aprovação deste documento o conselheiro Adriano falou da necessidade
de uma reunião extraordinária a qual foi aprovada pela maioria dos presentes para o dia
10 de julho às 14h00, tempo suficiente para que o setor jurídico apresente o parecer.
Retomando para o item 1- Renovação da Resolução que prorrogou a validade das
Inscrições das Entidades registradas no Comdica: Foi apresentado pelo setor jurídico
uma minuta de resolução do Comdica que dispõe sobre a prorrogação do registro das
entidades, cujos registros venceram a partir de março de 2020 para o dia 30 de junho de
2020 e a comissão de cadastro sugere que seja prorrogado até 31 de julho, o que foi
aprovada por unanimidade. Ítem 2 - Aniversário de 30 anos do ECA: A conselheira
Lucia Ângelo apresentou as decisões da comissão do ECA, nas três reuniões realizadas:
Tema: Avanços e Desafios para a infância e adolescência no Brasil, (aprovada); Arte
feita por uma amiga da Ana Célia (aprovada); período de atividades em alusão ao
aniversário do Eca: julho a outubro de 2020, encerrando na semana da criança
(aprovado); realização de três lives no mês de julho, nos dias 13, 15 e 17 no horário das
16h00 (aprovada). A primeira live (dia 13) terá os seguintes temas: abertura com a
divulgação da programação; falando um pouco do funcionamento do Comdica e o
Lançamento da Mostra de desenho, cordel, poesia e redação, onde fará a escolha de um
dos desenho para figurar na capa do ECA, e os demais trabalhos farão parte do acervo
do Comdica, para ser realizado exposições oportunamente. A primeira live será
realizada no dia 13 de julho e terá a presidente do Comdica como convidada e a
conselheira Mara do Cedeca como facilitadora; a segunda live será realizada no dia 15,
com a participação de crianças e/ou adolescentes a partir de 11 anos. Ficou já
determinado que uma criança e/ou adolescente será da Associação Santos Dias e a outra
de alguma Escola pública Municipal. Antes da live encaminhar as fotos dos
participantes para colocar na arte. A 3ª Live (dia 17) tendo como tema: Avanços,
Desafios e Futuro do ECA, palestrante, um Conselheiro Tutelar que será indicado pelo
colegiado do CT. A indicação dos facilitadores das duas última lives serão deliberados
na reunião extraordinária do dia 10 de julho. Ainda com relação ao evento, foi discutido
e apresentado várias sugestões para a divulgação das ações, como: Portal da prefeitura;
e-meio para as instituições governamentais, principalmente educação e da sociedade
civil; redes sociais da Funci e empenho de todos os conselheiros(as). Mais uma vez foi
ressaltado a importância de uma assessoria de imprensa para o Comdica. Ana Celia
neste momento ressaltou que recebeu informações da presidente da Funci que, em razão
do ano eleitoral e pandemia, talvez não seja possível a contratação desse profissional
ainda em 2020, mas que se emprenhará para que a assessora de imprensa da Funci dê
um maior suporte ao Comdica. Acerca do edital a ser lançado por ocasião da primeira
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live, teve várias sugestões a serem incluídas no modelo existente tais como: criado um
e-meio específico para receber os trabalhos, haja vista, está previsto uma demanda
bastante expressiva. O regulamento deverá ser encaminhado para as entidades inscritas
no Comdica; Os desenhos deverão ser encaminhados de forma legível e as poesias
escritas a mão; os participantes deverão ser crianças e adolescente na faixa etária de 06
a 17 anos. Cada um só poderá participar com apenas um trabalho independentemente da
categoria. A comissão ainda deverá criar critérios para avaliação dos trabalhos e anexo
para as inscrições. Foi sugerido que os demais desenhos e poesias sejam expostos em
diversos locais públicos. Após os ajustes necessário na reunião da comissão que
acontecerá dia 08/07/2020, o regulamento retornará para o plenário do colegiado na
reunião extraordinária para apreciação e aprovação. A conselheira Lúcia da Associação
Santos Dias agradeceu ao colegiado do Comdica a oportunidade de ter executado o
“Projeto de Letra em Letra, Conhecendo o ECA” e como reconhecimento, homenageou
todos os conselheiros e técnicos do COMDICA, com uma placa alusiva ao citado
projeto. Dr. Elder lembrou que a partir de 07 de julho inicia as inscrições do CCR de
forma virtual. A Conselheira Sandra fez um desabafo sobre o esvaziamento dos
conselheiros antes de concluir a reunião, quando ainda está sendo discutido assuntos
relevantes. Solicitou inclusive uma rodada de assinaturas como registro da presença até
o final de cada reunião. Encaminhamentos para a reunião extraordinária a ser realizada
dia 10/07/2020 às 14h00: aprovação do regulamento do aniversário do ECA, indicação
dos facilitadores para as duas últimas lives de julho; indicação de um conselheiro para a
comportamento a comissão disciplinar, considerando que a conselheira Lucia Ângelo
comunicou a desistência da Conselheira Selmaria na composição desta comissão.
Também será objeto de discussão na reunião extraordinária apreciação da
recomendação sobre a ampliação das equipes que acompanham os adolescentes em
cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto nos CREAS. Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada. Maria Cristina Cardoso Bezerra, lavrei a
presente Ata.
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