ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aos dias vinte e nove de Janeiro, às nove horas, realizou-se a Reunião Ordinária Mensal
do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Comdica,
do ano 2021, de forma virtual, através da plataforma Google Meet. Estavam participando
as seguintes instituições:Funci; SDHDS:; Regional I ; Regional III;
Regional IV ;
Regional V; SME; Terre dês hommes; Instituto Lauro Fiuza, Cedeca; Visão Mundial;
Integrassol; Sorriso da Criança. A reunião foi aberta pela vice-presidente a Sra. Ana
Célia, mediante justificativa da ausência da presidente, a Sra. Fatima Figueiredo. Logo no
inicio, apresentou ao colegiado, o Ex-Vereador Iragussú Filho, atual presidente da
Fundação da Criança e da Familia Cidadã – FUNCI. Este em sua fala ressaltou o seu
perfil profissional, dando destaque para a experiencia que teve como presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS e se colocou à disposição para
caminhar junto ao colegiado quanto as políticas públicas de Defesa da Criança e do
Adolescente. Após a fala do Sr. Iraguassú, foi dada continuidade a reunião com os
seguintes informes: 1 – Aprovação da LOA 2021, tendo sido feito o seguinte balanço das
ações propostas pelo COMDICA: Conselho Tutelar - Foi esclarecido que os Conselhos
Tutelares previstos para serem implantados em 2020, foram suspensos, devido a Lei
Federal Complementar 173. Com relação à ação 1475 que trata da implantação de
equipamentos de proteção social de média complexidade, foi possível o aporte de R$
800.000,00 em emendas, tendo o Fundo Municipal de Assistência Social, como unidade
orçamentária. A ação 1007 – implantação da casa abrigo destinada a adolescente
ameaçados de morte foi retirada da proposta do Comdica, ficando no texto final a
manutenção da ação mais R$ 10.000,00 em emendas, tendo como umidade
orçamentária o Fundo Municipal de Assistência Social. A ação 1002 que trata da
realização de parcerias com Organizações da Sociedade Civil para desenvolver ações de
redução de homicídios de adolescentes ficou no texto final da LOA 2021com 06 parcerias
mais R$ 300.000,00 de emendas, tendo como unidade orçamentária a Secretaria de
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Após os informes a reunião prosseguiu com
os assuntos previstos na pauta, iniciando pelo Edital do CPA. Foi informado que houve
apenas uma instituição inscrita, que foi a FETRIECE. No item 02 que tratava sobre as
faltas do colegiado e comissões, foi deliberado que as Organizações da Sociedade Civil
que ultrapassarem o limite de faltas expressos no art. 12 do Regimento, apresentaram no
ato da reunião, suas justificativas em razão dos impactos causados pela pandemia, as
quais foram aceitas pelo colegiado, situação esta, também justificada pelas organizações
governamentais presentes. Em relação às demais hipótese de exclusão de membros por

conta de faltas informou-se que até a data da reunião, não foi apresentado nenhum
requerimento por membro do colegiado, solicitando a substituição de nenhum
conselheiro, nos termos do art. 13 do regimento. Com relação ao regimento Interno, outro
ponto de pauta, o colegiado deliberou sobre a criação de uma Comissão temporária para
revisão do Regimento Interno, formada pelo CEDECA, (Titular – Francimara Carneiro de
Araujo, Suplente – Bruno de Sousa Oliveira;I Integrassol,( Titular – Sandra Ferreira de
Souza, Suplente – Francisca Nobre da Silva; Regional I ( Titular – Perpétua Socorro
Amorim, Suplente –Ana Suely de Freitas Pinheiro; Funci.( Ana Célia Silvestre de
Azevedo, Suplente – Maria Cristina Cardoso Bezerra. Esta comissão também terá a
função de pensar sobre a nova composição do conselho, em razão da reordenação e
criação de novas regionais no município. Na ausência da secretária, eu Maria Cristina
Cardoso Bezerra redigo a ata que será assinada por mim e pelos demais conselheiros.

