
Ata  da  reunião  ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente de Fortaleza – COMDICA, realizada no dia 11 de setembro do ano de dois
mil  e  vinte,  às  9h,  por  meio  do aplicativo  Teams,  com a  participação  dos  seguintes
conselheiros: Adriano de Holanda e Erbenice Ribeiro (Associação Nacional Criança Não
é de Rua), Lúcia Ângelo (Associação Santo Dias), Bruno de Sousa e Francimara Carneiro
(Centro de Defesa a Criança e do Adolescente- CEDECA), Sandra Ferreira (Conselho de
Integração Social- INTEGRASOL), Aline Magla (Instituto de Desenvolvimento Social e
da Cidadania -  IDESC) Maria  de Fátima e  Cícera  Maria  (Federação  de Triathlon do
Estado do Ceará  -  FETRIECE),  Francisco  Marques  (Instituto Beatriz  e  Lauro  Fiuza-
IBLF), Francisca Evelyne (Instituto Terre Des Hommes – TDH), Lucas Ferreira (Projeto
Comunitário Sorriso da Criança),  Ana Célia Silvestre e Cristina Cardoso (Fundação da
Criança  e  da  Família  Cidadã  –  FUNCI),  Cleoneide  de  Melo  (Secretaria  de  Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social- SDHDS), Lara Picanço (Secretaria Municipal de
Educação - SME), Perpétua Amorim (Secretaria Executiva Regional I), 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), justificado: Associação Beneficente dos Moradores do Parque
Universitário. Ausentes; Secretaria Executiva Regional II, Secretaria Municipal de Saúde,
Câmara Municipal dos Vereadores e Visão Mundial. Estavam presentes os técnicos do
COMDICA: Crisley Carvalho, Vanessa Ferrer,  Helder Frota, Lilian Carvalho, Socorro
Ramalho, Jéssica Frota. A Presidente Maria de Fátima deu início à reunião, em seguida
passou a palavra a Primeira Secretária Lara Picanço para fazer a leitura da ata,  corrigindo
o  nome  da  conselheira  Francimara  solicitado  pela  mesma.  Em seguida  a  Presidente
solicitou que fossem apresentados os informes, inclusive das comissões: o conselheiro
Alex  informou que a Comissão de acompanhamento dos Conselhos Tutelares se reuniu
durante  a  semana  e recebeu  informação  de  um conselheiro  tutelar  que  os  Conselhos
Tutelares 9 e 10 não serão implantados ainda este ano, mesmo possuindo o imóvel e
equipamentos. O mesmo, tendo em vista um Decreto que trata da pandemia, solicitou
pauta para a próxima reunião. Dando prosseguimento a reunião, foi iniciada a primeira
pauta: Edital  da  Comissão  de  participação  de  Adolescentes,  o  advogado  Helder
apresentou o edital juntamente com o Conselheiro Bruno, informando as modificações
realizadas na Comissão de Políticas Públicas, sendo aprovado por unanimidade. A pauta
seguinte foi  sobre  Plano Municipal  de Enfrentamento à Letalidade, a  conselheira
Francimara explicou que foi oficiado a todas as secretarias e que não houve resposta no
tempo estipulado, considerando que a reunião foi adiada, resolveu reiterar os ofícios e
três secretarias responderam: A SME informou que concorda com o plano. A SDHDS e
Coordenadoria da Juventude fez suas considerações, as quais foram inseridas no plano e



apresentadas no momento da reunião,  havendo destaque nos seguintes pontos:  Eixo 1
Uso precoce de drogas lícitas e ilícitas, item 1.2, 2.1.2, 2.1.3 e 2.2 ; Eixo 2,  Modelo
Comunitário de Segurança Pública, item 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1 e 3.2, 4.3; Eixo 3  -
Sistema  Socioeducativo:  1.1.4,  2.2.2,  3  e  3.1;  Eixo  5-  Convivência  Familiar  e
Comunitária: 1.1, 1.3, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2, Eixo 6 – Mídia e a Construção do Adolescente
na periferia: 1.1, 1.2 e 2, após discursão dos pontos destacados o Colegiado aprovou por
unanimidade o referido Plano, a conselheira Francimara se disponibilizou para elaborar
um  realise  e  encaminhar  ao  Comdica  para  enviar  a  imprensa,  sendo  escolhidas  as
conselheiras Francimara Carneiro e Maria do Carmo Barros para falar com a imprensa. A
seguinte pauta foi relacionado aos Encaminhamentos da Comissão do Aniversário do
ECA, a conselheira Lúcia apresentou o desenho escolhido no concurso, para compor a
capa do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual os conselheiros elogiaram a escolha
e concordaram. Em seguida exibiu o documento construído pela  Comissão acerca do
curso “30 anos do ECA: avanços e desafios para a infância”, com a apresentação dos
módulos  do  curso  e  as  indicações  dos  palestrantes.  A  conselheira  Maria  do  Carmo
auxiliou na  apresentação  e  informou que será  disponibilizado  um formulário  para os
participantes preencherem e ao final do curso será transformado numa carta  aberta;  o
Conselheiro Adriano sugeriu que fosse inserido mais uma tématica no curso  para tratar
da questão das crianças e adolescentes em situação de rua, em seguida foi aprovado o
documento. Na pauta seguinte foi sobre o  Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado  e  de  Proteção  Social  das  Crianças  e  dos  Adolescentes  Vítimas  ou
Testemunhas de Violência,  onde a conselheira Ana Célia informou que participou de
uma reunião com Dra. Elizabeth (MP) e CEDCA, para tratar da criação do Comitê em
pauta, assim assumindo o compromisso de apresentar a este Colegiado as recomendações
para a composição com as secretarias escolhidas, que farão parte do mesmo. Logo em
seguida o Colegiado aprovou a criação  do  Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas
de Violência e autorizou o envio para a comissão de políticas públicas para deliberar na
próxima  reunião  do  Colegiado.  A  última  pauta  foi  sobre  a  Resolução  acerca  da
regulamentação de inscrição/renovação do registro das organizações da sociedade
civil, onde a conselheira Ana Célia fez a leitura do documento, o qual havia sido enviado
por e-mail, e ao final informou que foi necessário acrescentar informações descritas em
resoluções aprovadas anteriormente pelo COMDICA. A conselheira Evelyne, sugeriu que
o documento fosse devolvido a Comissão para apreciação onde todos os conselheiros
presentes concordaram.  Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.  Eu, Lara
Picanço Menezes Mesquita, lavrei a presente ata.


