
 

  

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

Adolescente de Fortaleza – Comdica, realizada no dia vinte de abril do ano de dois mil e 

vinte, às 9:00 horas, por meio virtual, pelo aplicativo teams, na qual participaram os 

seguintes conselheiros: Angélica Leal (Fundação da Criança e da Família Cidadã), 

Perpétua (Secretaria Municipal da Regional I), Jalsey (Secretaria da Municipal Regional 

V), Lúcia (Santo Dias), Joyce (Centro de Formação N. Sra. de Fátima), Socorro (Centro de 

Juventude João Piamarta), Alillian (Projeto Comunitário Sorriso da Criança), Régis 

(Secretaria Municipal da Regional IV), Eveline (Secretaria Municipal dos Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social), Jane (Secretaria Municipal da Regional II), Lara 

(Secretaria Municipal de Educação), Maria Barros (Secretaria Municipal da Regional VI), 

Sandra (Conselho de Integração Social), Fernanda (Instituto Maria da Hora), Vanessa 

(Instituto de Assistência e Proteção Social) e Dr. Luciano Tonnet, Promotor de Justiça. A 

Presidente do Comdica, Angélica Leal, deu iniciou a reunião, com pauta única, para tratar 

da apreciação da resolução de nº 22/2020, que dispõe acerca da homologação do resultado 

oficial da eleição das instituições representantes da sociedade civil organizada para compor 

o Comdica, no biênio 2020/2022, a qual havia sido enviada anteriormente para análise 

prévia de todos. Na oportunidade, a Presidente informou que algumas instituições haviam 

se manifestado que não teriam interesse em recorrer, portanto tendo em vista que não houve 

nenhum recurso interposto, teria que homologar o resultado final, para que o novo 

Colegiado pudesse tomar posse. Todos os conselheiros votaram favorável a resolução. A 

presidente informou que se tratava da última reunião do Colegiado e agradeceu a 

participação de todos e a dedicação nesse período do mandato. Alguns conselheiros 

agradeceram a presidente e fizeram muitos elogios pelo empenho e dedicação durante sua 

gestão. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Eu, Crisley Carvalho Santana 

Medeiros, lavrei a presente ata. 

 


