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EXTRATO DO CONTRATO N° 20217003 - CONTRATANTE: 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 
SOBRAL - CPSMS. - R. P RODRIGUES. - CNPJ: 06.063.521/0001-74. - 
Contrato N° 20217003. - OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de impressoras/copiadoras a laser para suprir as 
necessidades da Policlínica Bernardo Félix da Silva e do Centro de 
Especialidades Odontológicas Regional, unidades geridas pelo Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de Sobral - CPSMS. - VALOR GLOBAL 
R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil duzentos reais). - DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Exercício - 2021 - Atividade 0101.103021001.2.002 - 
Manutenção das Ações de Saúde Bucal do CEO-R/Sobra e 
0101.103021002.2.003 - Manutenção das Ações de Saúde da 
Policlínica/Sobral, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de 
terc. pessoa jurídica, com Recursos Próprios, Fonte 1001000000. - 
VIGÊNCIA: Inicio 15/02/2021 TERMINO: 31/12/2021. DA 
FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 02.02.2021-CP, Art. 24, 
inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações. Sobral, 26 de fevereiro de 2021. ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Carlos Hilton Albuquerque Soares - DIRETOR 
EXECUTIVO - ASSINA PELA CONTRATADA: Roberta Pinheiro 
Rodrigues. - FISCAL DO CONTRATO - Mariana Castelo de Sousa Duarte. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA, REALIZADA NA 
DATA DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. Aos 17 dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte um (2021), por meio da plataforma digital 
google mett, às treze horas realizou-se a I reunião ordinária do CMDCA. 
Estiveram presentes: a Vice- Presidenta do CMDCA Janaina Magalhães de 
Azevedo (Instituto Teias da Juventude). O (s) Conselheiro (s) (a) Titular (es) 
Luizyland Pereira Lima Bandeira (Secretária dos Direitos Humanos, 
Habitação e Assistência Social), Mariany Sthefany Silva Sousa (Secretaria 
de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude),Carlos Romualdo de Carvalho e 
Araújo (Secretaria de Saúde), Antonia Samila Farias Lopes (CIEE), 
Francisca das Chagas da Silva (SAFS - Sociedade de Apoio à Família 
Sobralense). Conselheiro (s) (a) Suplente (s): Suelem Dias Monteiro Oliveira 
(Secretaria de Saúde), José Leonardo Florêncio Viana (Secretaria de 
Educação), Ailma Gurgel da Silva (APAE), Roberta Kele Mesquita de 
Medeiros (Instituto Casa Bélem), Francisco Paulo Guimarães (Secretária dos 
Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social -SEDHAS) . 
CONVIDADOS: Raimundo Torres Neto (Coordenadoria Administrativa 
Financeira da Assistência Social da Secretaria dos Direitos Humanos, 
Habitação e Assistência Social), A vice presidenta Janaína Magalhães de 
Azevedo iniciou o momento saudando os presentes, agradecendo a presença 
de todos, e abriu para uma apresentação levando em consideração que o 
segmento governo mudou de conselheiros após o início da nova gestão de 
secretariado, após ela ressaltou as atribuições do Conselho e lembrou os 
compromissos a serem realizado pelo colegiado. Em seguida, abriu o espaço 
para o convidado Raimundo Torres Neto (Coordenadoria Administrativa 
Financeira da Assistência Social da Secretaria dos Direitos Humanos, 
Habitação e Assistência Social ). Raimundo Torres Neto iniciou sua fala 
colocando para o colegiado que tinha planejado apresentar a prestação de 
contas de 2020 para a aprovação do CMDCA, mas devido algumas demandas 
na SEDHAS não foi possível concluir a apresentação e solicitou que o 
colegiado tirasse uma agenda para uma reunião extraordinária, mas ele estará 
enviando por e-mail os extratos e apresentação para apreciação do colegiado 
e na reunião extraordinária fazer uma discussão e sanar possíveis dúvidas que 
venham a surgir. Janaina deu continuidade e colocou para o colegiado que 
nessa reunião extraordinária possivelmente será apresentado um novo plano 
do Lab Conecta, no entanto primeiro será realizado um contato com o 
Programa Amigo de Valor para solicitar a reprogramação da 2ª parcela do 
Projeto. Logo após, expôs o motivo que ocasionou a necessidade da 
realização da nomeação da mesa diretora, uma vez que a servidora pública 
Renata Marques de Sousa, nomeada a presidenta por este colegiado foi 
exonerada das suas funções no dia 31 de dezembro de 2020, desse modo 
seguindo o Parágrafo Único do regimento interno- Resolvendo a entidade 
que está na presidência do CMDCA indicar outro representante para o 
conselho, a presidência será automaticamente assumida pela vice-
presidente. Desta forma, após a publicação desta ata, fica nomeado a vice - 
presidência a senhora Shyrlane do Nascimento Souza (APAE). Diante desta 
alteração, a cadeira de secretária estaria em vacância sendo necessário 
portanto a abertura para votação. Votando todos os presentes, a senhora 
Mariany Sthefany Silva Sousa (SECJEL), assumiu por unanimidade a 
cadeira de secretária. Foi ressaltado que a eleição que será realizada no mês 
de junho de 2021 continuará o pleito com a Sociedade Civil, pois Janaína 
Magalhães de Azevedo só assume a presidência em virtude da vacância ou 
impedimento da presidenta eleita conforme artigo 18º parágrafo único do 
Regimento Interno do CMDCA. Aprovado portanto por unanimidade, 
seguimos com as outras pautas. Seguindo a reunião a vice presidenta trouxe 

uma devolutiva da reunião do conselho tutelar realizada no dia 25 de janeiro, 
às 08h30 na sede do conselho tutelar, e tiveram como encaminhamento da 
reunião que o CMDCA irá articular junto a Sedhas e a Conceição do CEDCA 
a capacitação sobre o SIPIA; refazer o cronograma de capacitação continuada 
para o ano de 2021 dentro do plano de aplicabilidade; Viabilizar junto a 
Sedhas uma conversa para compartilhar a diminuição no fluxo de 
atendimento e os encaminhamentos por parte do Conselho Tutelar será o 
encaminhamento mensal ao CMDCA da escala de sobreaviso; a construção 
de um relatório com dados de atendimento comparativo que comprove a 
diminuição no fluxo de atendimento; Alinhar junto ao CMDCA as 
solicitações encaminhadas à SEDHAS; e informou também que foi criada 
uma agenda permanente de reuniões do CMDCA e o Conselho Tutelar sendo 
marcada a proxima reunião para o dia 26 de fevereiro de 2021, às 08h30 no 
auditório do defensoria pública. O conselheiro Carlos Romualdo, perguntou 
como funciona O Sistema de Informação para Infância e Adolescência - 
SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informação sobre a 
promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), criado em 1997, no contexto da 
Política de Direitos Humanos e gerido, a partir 2003, pela Secretaria de 
Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. A conselheira Luizyland explanou um 
pouco sobre como funciona e sobre a implementação do sistema e ressaltou 
da importância para o município do preenchimento, pois teríamos um 
observatório de indicadores dos direitos da criança e do adolescente e colocou 
que seria importante fazermos uma recomendação ao Conselho Tutelar da 
importância do uso do SIPIA. A secretaria executiva explicou que na reunião 
realizada no dia 03 de fevereiro junto o CEDCA e os CMDCA´s foi orientado 
que os conselheiros estudassem sobre o SIPIA, por meio das vídeos aulas e 
que no mês de março será realizado reuniões regionais para sanar possíveis 
dúvidas que ainda possam existir. A vice- presidenta repassou ao colegiado 
que o conselheiro tutelar Helton Sousa Rodrigues renunciou ao cargo e o 1 
suplente Francisco Antonio Oliveira de Paulo assumiu o cargo em vacância, a 
mesma informou que iniciou o período de férias e o que 2 suplente Antônio 
Rilder Fernandes do Nascimento assumiu em 01 de fevereiro até 30 de julho e 
no mês de março será chamado a 3ª suplente para assumir 2 meses. O 
colegiado demandou que é de extrema importante a realização de uma 
reunião com o Ministério Público para alinhamentos de informações. Após a 
discussão Janaína Magalhães de Azevedo abriu para a formação das 
comissões temáticas como orienta o regimento interno, a secretaria executiva 
iniciou uma apresentação para a leitura das funções de cada comissão, 
concluído a apresentação a secretária executiva abriu uma tabela para o 
preenchimento de cada representação que ficou da seguinte forma: I - 
Comissão Temática de Políticas Públicas : Luizyland Pereira Lima Bandeira; 
Francisca das Chagas da Silva; Janaina Magalhães de Azevedo; Roberta Kele 
Mesquita de Medeiros. II - Comissão de Documentação e Cadastro; Suelem 
Dias Monteiro Oliveira; Francisca das Chagas da Silva; Antonia Samila 
Farias Lopes. III- Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização; 
Jocielen Costa Sousa; Tamiles Mesquita de Medeiros Lima; Mariany 
Sthefany Silva Sousa; Francisco Paulo Guimarães. IV - Comissão de 
Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Sobral; Janaina Magalhães de Azevedo; Carlos Romualdo de 
Carvalho e Araújo; Ailma Gurgel da Silva; Tamiles Mesquita de Medeiros 
Lima. V. Comissão Especial de acompanhamento do Conselho Tutelar: 
Jocielen Costa Sousa; Tamiles Mesquita de Medeiros Lima; Mariany 
Sthefany Silva Sousa; Janaina Magalhães de Azevedo. Janaína Magalhães de 
Azevedo, iniciou a pauta que trata sobre a comissão que irá organizar o Fórum 
de Entidades da Sociedade Civil, que tem previsão para ser realizado em maio 
de 2021, o colegiado demandou que a comissão seja formada por todos os 
conselheiros representantes da sociedade civil. Por último foi formada a 
Comissão Temporária de análise de Denúncias foi aberto para votação e foi 
aprovada por unanimidade e composta pelos seguintes conselheiros: Mariany 
Sthefany Silva Sousa representando o segmento da governo pela Secretaria 
de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, Jocielen Costa Sousa representando o 
segmento da governo pela Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, 
Carlos Romualdo de Carvalho e Araújo representando o segmento do 
governo pela Secretaria de Saúde, Janaina Magalhães de Azevedo 
representante do segmento da Sociedade Civil pelo Instituto Teias da 
Juventude, Tamiles Mesquita de Medeiros Lima segmento da Sociedade Civil 
pelo Instituto Casa Belém e Instaurar o Processo Administrativo para fins de 
apuração de denúncias de posturas inadequadas de membros (a) do Conselho 
Tutelar de Sobral por meio da resolução nº 02/2021 que será publicada junto 
desta ata no DOM. Janaína Magalhães de Azevedo, agradeceu a participação 
de todos e abriu para que todos pudessem expressar qual o sentimento que 
cada um saía da primeira reunião do ano de 2021, Mariane, Paulo Guimarães, 
Luizyland, Kelly e Francisca colocaram que a reunião foi de extrema 
importância e muito produtiva, Carlos Romualdo agradeceu pela recepção e 
se dispôs enquanto estratégia do Trevo de Quatro Folhas para trabalhar juntos 
em busca de bons resultados. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião 
lavrando-se a presente Ata. Sobral, 17 de fevereiro de dois mil e vinte um. 
Janaina Magalhães de Azevedo - PRESIDENTA DO CMDCA.
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