
 

  

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

Adolescente de Fortaleza – Comdica, realizada no dia trinta de março do ano de dois mil e 

vinte, às 11h: 40 minutos, no grupo de whatsap, a Presidente do Comdica, Angélica Leal, 

deu iniciou a discursão de necessidade excepcional de prorrogação do prazo do mandato, 

tendo em vista a pandemia pelo causada pelo Covid 19 e com a finalidade de garantir a 

legitimidade das decisões, até que seja possível darmos continuidade ao processo eleitoral 

em curso, portanto colocou em votação a resolução de nº 20/2019. A conselheira Sandra 

fez algumas sugestões, solicitando que a proposta não fosse via alteração do regimento 

interno e sim uma prorrogação por resolução. A sugestão foi acolhida e adequada a 

proposta. Assim votaram favorável a aprovação da referida resolução os seguintes 

conselheiros: Angélica (Fundação da Criança e da Família Cidadã), Adonisa (Secretaria 

Municipal de Saúde), Ana Célia (Secretaria Municipal da Regional IV), Maria Barros 

(Secretaria Municipal da Regional VI), Eveline (Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social), Lucia (Associação Santo Dias), Jalsey (Secretaria 

Municipal da Regional V), Fernanda ( Instituto Maria da Hora), Alilian (Projeto 

Comunitário Sorriso da Criança), Manuel Torquato (Associação Nacional Criança não é 

de rua),  Lara (Secretaria Municipal de Educação), Perpétua (Secretaria Municipal da 

Regional I), Isabela (Secretaria Municipal da Regional III), Silvia Raquel (Centro de 

Formação N. Sra. de Fátima), Sandra (Conselho de Integração Social), Mairton (Câmara 

Municipal de Fortaleza), Henrique (Centro Educacional da Juvetude João Piamarta). Logo 

em seguida a presidente submeteu a votação a resolução de nº 19/2020, que trata da 

suspensão dos prazos relativos aos processos administrativos em tramitação no âmbito do 

Comdica, tendo votado favorável os seguintes conselheiros: Angélica (Funci), Adonisa 

(SMS), Ana Célia (Regional IV), Maria Barros (Regional VI), Eveline (SDHDS), Jalsey 

(Regional V), Fernanda (Maria da Hora), Alilian (Sorriso da Criança),  Lara (SME), 

Perpétua (Regional I), Silvia Raquel (N. Sra. de Fátima), Sandra (Integrasol), Mairton 

(Câmara Municipal), Henrique (Piamarta), Vanessa (Iaps). Encaminhamentos: enviar 

email a todas as instituições que participaram da eleição dos representantes da sociedade 

civil para compor o Colegiado do Comdica, para informar se possuem interesse em recorrer. 

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

lavrei a presente ata. 

 


