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

Adolescente de Fortaleza – COMDICA, realizada no dia 28 de agosto do ano de dois

mil e vinte, às 14hs, por meio do aplicativo Teams, com a participação dos seguintes

conselheiros:  Antônio Flauber (Associação Beneficente dos Moradores  do Parque

Universitário),  Adriano de  Holanda (Associação  Nacional  Criança  não é  de rua),

Lucia  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),  Cicera 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),  Márcia  Monte  (Visão  Mundial),  Aline  Magla

(Idesc), Ana Célia Silvestre (Fundação da Criança e da Família Cidadã – FUNCI),

Eveline (Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SDHDS), Lara

Picanço (Secretaria Municipal de Educação - SME), Jane Mary (Secretaria Executiva

Regional II), Valesca Braga e 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), ausentes:

Secretaria  Executiva  Regional  I,  Câmara  Municipal  dos  Vereadores  e  Secretaria

Municipal de Saúde. Presente os técnicos do COMDICA: Crisley Carvalho, Vanessa

Ferrer,  Helder  Frota,  Socorro  Ramalho,  Arthur  Lomonaco,  Jéssica  Frota.  Foi

informado  sobre  a  ausência  da  presidente  Maria  de  Fátima,  tendo  em vista  um

compromisso urgente, sendo informado que a primeira Secretária e vice presidente

iria atrasar, e que algum conselheiro pudesse iniciar a reunião, tendo a conselheira

Sandra Ferreira iniciado a condução da reunião. Abertos aos informes a contadora

Jéssica informou que recebeu um comunicado da SEPOG de que haveria um valor

limite para o lançamento do orçamento no sistema. A conselheira Evelyne solicitou

informações sobre a mudança da pauta. Iniciada a primeira pauta sobre as propostas

de construção da LOA 2021, a Sra. Francimara informou que a Prefeitura realizou

reunião e possibilitou que os Conselhos de Direitos apresentassem suas propostas

para o orçamento, na qual participaram dessa reunião os conselheiros: Bruno, Ana

Célia  e  Erbenice  Ribeiro  e  posteriormente  foi  realizado  reunião  conjunta  das

Comissões de Fundo e Politicas Públicas para elaboração da proposta, que foi trazida

para aprovação nesta reunião. em seguida foi apresentado pelo Conselheiro Bruno o

Orçamento  da  Criança  e  do  Adolescente  2021,  sendo  sugerida  a  mudança  de



nomenclatura  da  ação  1007  para  Ação  de  Proteção  à  Crianças  e  Adolescentes

ameaçados, produto: crianças e adolescentes atendidos e meta nº 100, foi sugerido

ainda, o aumento para 4 da implantação dos pontos de atenção da rede psicossocial e

implantação de centro de atenção psicossocial infantil (CAPS Infantil),  Francimara

solicitou que fosse inserida ações voltadas ao PPCAM; Ana Célia informou que hoje

o COMDICA recebeu ofício do Conselho Gestor solicitando discussão da referida

questão,  finalizada  a  apresentação,  foi  aberto  pra  votação,  sendo  aprovado  por

unanimidade.  Iniciada  a  segunda  pauta  sobre  o  Plano  de  Aplicação  2021,  a

conselheira Ana Célia destacou a dificuldade de aprovar o plano no momento atual,

tendo em vista a inconsistência dos valores reais com o orçamento, bem como ainda

entrará algumas receitas e ao final do ano que teremos o valor preciso. Bruno explica

que não haverá impossibilidade, pois trata-se de questões metodológicas, que poderá

ser aprovado e atualizado posteriormente. Sandra ressalta a importância de aprovar

para  garantir  a  execução  do  Orçamento.  Mara  informa  que  quem  decide  é  o

Colegiado que a equipe técnica do Comdica havia deixado de incluir a temática em

pauta, que somente o Colegiado tem poder para decidir sobre aprovação do plano.

Ana Célia alegou que houve um equívoco de interpretação, pois havia entendido que

apenas  o  orçamento  deveria  ser  deliberado  na  presente  reunião,  que  o  plano  de

aplicação serviria apenas de base para fazer o orçamento. Ana Célia concordou que

fosse  feito  a  adequação  estrutural.  Sandra  fez  a  leitura  do  documento,  após

considerações foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a reunião

foi encerrada. Eu, Lara Picanço Menezes Mesquita, lavrei a presente ata.


