
ATA  DA  II  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA,  ANO  2020,  DO  CONSELHO
MUNICIPAL  DE  DEFESA  DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE – COMDICA 

Aos vinte e três dias de abril 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 Presidente, Maria de Fátima Figueiredo Ferreira; representante
das  entidades  governamentais:  Maria  Cristina  Cardoso  Bezerra  e  Alaide
Pontes  (Funci);   Lara Picanço Menezes Mesquita (SME Solange Rodrigues
Freire  (Regional  III);  Pâmala  Paula  Cruz  (Regional  VI).  Katia  Rodrigues
(  Câmara  de  Vereadores).  Representantes  da  sociedade  Civil:  Cícera
Mapurunga (Fetriece); Antonio Renato Gonçalves Pedrosa (TDH); Carmilson
Andrade Brito  (Visão  Mundical);  Adriano  de Holanda Ribeiro  (CNER);  Lucia
Maria Ângelo (Associação Santos Dias); Bruno de Sousa Oliveira (CEDECA);
Alilian  Gadelha  (Projeto  Comunitário  Sorriso  da Criança);  Fabrícia  Abrantes
Braga ( IBLF);  Técnicos do Comdica: Vanessa Ferrer, Thainá Sá ; Convidados:
Keith  Cintra  (Coordenadoria  de  Gestão   da  SME),  Francisca  Enilce  Vieira
Rocha  (  Gerente  da  gestão  SUAS  e  Coordendora  do  Criança  Feliz  pela
SDHDS), Composição da Pauta da Reunião: Abertura; Informes: a) publicação
do DOM das Medidss Socioeducativas; b) Atendimento da Chamada Pública
02/2020; c) Formalização da Secretaria Executiva do Comdica. Ordem do dia:
1)  Comissão  de  Monitoramento  e  Acompanhamento  do  SINASE;  2  –
Continuação das Apresentações sobre Gravidez na Adolescência; 3)  Plano de
Aplicação  do  FMDCA.  A  Presidente  Fátima  Figueiredo  acolheu  a  todos
desejando  boas  vinda  a  todos  os  Conselheiros,Técnicos  e  Convidados.  A
Presidente  solicitou  que  fosse  feito  os  informes:  Cicera  representante  da
comissão de Fundo falou que embora não esteja na pauta, mas gostaria de
dizer que a comissão não vem se reunindo com sucesso devido a falta dos
membros representantes das OG”s .  Foi sugerido que haja a contabilização
das faltas para tomar as providencias de acordo com o regimento interno e eu
haja  uma  reunião  com  os  conselheiros  novatos  sobre  as  atribuições  e
relevância do Comdica, a ) com relação a publicação da resolução que trata
das Medidas Socioeducativas deverá ficar para a próxima reunião, haja vista, a
advogada o Comdica está de férias. Alaide ressaltou que foi  designado um
advogado do setor jurídico da Funci para colaborar com estas situações,  não
justificando ser este o motivo para o atraso. B) Com relação a chamada pública
02/2020 foi publicada, porém devido o lockdown em Fortaleza, os adolescentes
não foram chamados.  Bruno  sugeriu que os contatos com os adolescentes
aconteçam  de  forma  virtual.  Cícera  esclareceu  que  o  plano  de  ação  está
entregue ao setor Jurídico do Comdica, aguardando sinalização para o inicio
das atividades. A vereadora Kátia solicitou um resumo sobre o que está 



acontecendo ou seja, como está o andamento dos processos e deliberações do
Comdica. Alaide sugeriu um levantamento e orientações no colegiado sobre
todas  as  comissões.  Lara  encerrou  o  assunto  sugerindo  que  numa  das
reuniões seja  esclarecido a estrutura do colegiado do Comdica de acordo com
o Regimento  interno.  a  estrutura  do  colegiado  recém reformulado.  C)  Com
relação a  formalização da Secretária  Executiva.  Thayná esclareceu que em
reunião com a presidente do Comdica e o presidente da Funci, foi esclarecido,
que, enquanto ocorre a nomeação pelo Paço Municipal, ela com a ajuda da
tecnica Vanessa continuarão assumindo as atribuições deste setor. Passando
para a ordem do dia. As 9h35, o conselheiro Renato iniciou a apresentação de
forma sucinta e preliminar do resultado do monitoramento referente ao segundo
ciclo do Plano Municipal das Medidas Socioeducativas em meio aberto de LA e
PSC.. Esclareceu a metodologia utilizada, período de monitoramento e os eixos
do plano,  assim como os responsáveis pela execução das metas propostas
em   cada  eixo.  Esclareceu  ainda  que  para  cada  eixo  foi  convidado  um
representante da pasta responsável que em reuniões agendadas,  apresentava
o formulário enviado pela comissão, contendo a situação de cada meta:  se foi
executada, se foi executada  parcialmente ou não executada. Para validação
das repostas, foi necessário apresentar documentação comprobatória de cada
ação executada ou parcialmente executada. Com relação às metas, todos os
eixos tiveram execução zero,  com exceção do eixo da Assistência Social  e
Profissionalização que teve vinte e três por cento das metas executadas. O
Conselheiro  Renato  falou  que  mediante  tal  resultado,  observa-se  que  não
houve por parte dos gestores das políticas públicas responsáveis, prioridade
com o Plano em apreço.  Esclareceu  que  a  Comissão  de Implementação e
Monitoramento  do  Plano  fez  as  seguintes  recomendações:  Encaminhar
relatório do monitoramento para os órgãos de controle; Realizar reunião com o
Prefeito  e  Gestores  das  Políticas  Públicas,  para  apresentar  o  Plano  e  o
resultado  dessa  avaliação;  Melhorar  os  mecanismos  e  instrumentais  de
monitoramento  e  SDHDS  criando  um  sistema  que  acompanhe  de  forma
integral, a situação dos adolescentes em cumprimento das medidas, realização
de  um seminário  para  apresentar  os  resultados  da  avaliação  apresentada,
Dando continuidade a pauta da reunião, exatamente as 9h55minutos, a técnica
Keithy  Cintra,  lotada  na  COGEST  da  Secretaria  Municipal  de  Educação
apresentou às ações de enfrentamento  a  gravidez  na adolescência  no ano
2020  e  planejamento  para  2021,  da  célula  de  mediação  de  conflito,
responsável  por  este  tema.  Iniciou  falando  dos  desafios  surgidos  devido  a
pandemia e que a secretaria como um todo vem trabalhando no sentido de que
nenhum aluno  tenha  seus  direitos  negligenciados,  inclusive  com  relação  a
evasão escolar on-lline. Para o combate a gravidez na adolescência, no ano
2021,  nas  estratégias  de  prevenção,existe  planejamento  de  ações  junto  os
CRAS, CREAS, previsão de realização de encontros formativos, webinar, rodas



de conversas juvenil,  formação especifica  sobre sexualidade e outras.  Para
responder duas perguntas feitas após a apresentação, Keithy esclareceu que
os  agentes  de  busca  ativa  têm  a  função  de  localizar  o  aluno  que  não
comparece a escola e no momento da pandemia demonstrou ausência nas
aulas remotas. Com relação à psicologia escolar, a mesma explicou que foi
implantada em 2020 e que atende somente o  aluno,  porem se tratando de
educação  infantil,  se  necessário,  as  famílias  são atendidas.  Concluída esta
apresentação  a  Assistente  Social  Enilce,  Gerente  da  Gestão  SUAS  e
Coordenadora do Programa Cresça com seu Filho/Criança Feliz,  deu inicio a
apresentação das ações da SDHDS sobre o tema gravidez na adolescência.
Esclareceu que a SDHDS como as demais secretarias em 2020 tiveram que
reinventar a metodologia de trabalho e que as atividades coletivas presenciais
foram  suspensas  de  acordo  com  os  decretos  governamentais.  Utilizaram
vídeos,  encartes  informativos  e  outros  instrumentos  para  trabalhar  também
com as gestantes. O grande desafio de 2020 foi à falta de experiência para o
trabalho remoto, porem em 2021 os profissionais já estão capacitados para tais
atendimentos. Os vídeos foram gravados pelos próprios profissionais, visando
o fortalecimento de vínculos entre profissionais e usuários. Para as mães do
programa  cresça  com  seu  filho  foram  feitos  e  entregues  álbuns  sobre  a
gravidez e afetividade. Às 11 horas a Funci iniciou a apresentação pela técnica
Alaide Pontes, sobre cada Programa,. Esclareceu que embora nenhum serviço
executado pela Funci, como: Rede Aquarela, Ponte de Encontro/Adolescente
Cidadão, Sim eu Existo, Criança Cidadã e Cartão Missão infância, tanto em
2020  como  em  2021  realizaram  em  suas  abordagens  e  atendimentos,
orientações  e  encaminhamentos  para  a  rede  de  atenção  a  gravidez  na
adolescência, assim como, a rede aquarela no eixo disseminação tem em seus
temas trabalhados, incluídos, a gravidez na adolescência.  A apresentação do
ultimo item da pauta  referente a  ordem do dia,  aconteceu pelo  conselheiro
Bruno, que teve como destaque a questão de recursos destinados a prevenção
de homicídios em adolescentes e jovens, quando então ficou deliberado que
30%  dos  recursos  destinados  a  editais,  serão  para  este  fim.
Encaminhamentos: Todas as apresentações sejam encaminhadas para os e-
meios  dos  conselheiros  e  fiquem  arquivadas  na  sede  do  Comdica,  para
posterior consulta, caso seja necessário. Eu, Maria Cristina Cardoso Bezerra,
lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.


