
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Av. Rua Padre Pedro de Alencar, nº 2230, Bairro Messejana 
 Fortaleza, Ceará, Brasil - 85 3484-8020 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL 03/2019 

       O SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 
SDHDS, no uso das atribuições legais, estabelecidas na Lei Complementar nº 237 de 13 de setembro de 
2018, bem como, o que dispõe o Decreto Municipal nº 14.309 de 16 de outubro de 2018. 

Considerando o Edital 003/2019 que trata da Convocação da eleição dos Conselheiros da 
Sociedade Civil, para o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEFOR 
Fortaleza; 

Considerando que ficou agendada para o dia 12 de março de 2019 na Rua Pedro I, nº 461, 
Bairro Centro, CEP: 60.025-061, a partir das 14h00min a assembleia para eleição dos conselheiros; 

Considerando que foi solicitado pelas entidades que houvesse esclarecimento sobre alguns 
pontos do edital 003/2019; 

DETERMINA a remarcação da Assembleia a ser realizada no dia 08 de abril de 2019 às 14:00, 
no auditório do Paço Municipal, sito à Rua São José, s/n, Bairro Centro. 

Na oportunidade altera o art. 11 do Edital 03/2019, dando a seguinte redação: 

Art. 11 - Poderão participar do processo eleitoral, com direito a concorrer ÀS 8 (OITO) VAGAS 
DO CARGO DE CONSELHEIRO, bem como votar, os maiores de 16 (dezesseis anos), que 
reconhecidamente tenham a mesma deficiência do segmento, inscritos devidamente no processo como 
eleitores, da forma que segue: 

a) 1 (um) representante das pessoas com deficiência física;  

b) 1 (um) representante das pessoas com deficiência visual;  

c) 1 (um) representante das pessoas com deficiência auditiva; 

d) 2 (dois) representantes das pessoas com deficiência intelectual, mental ou transtornos 
globais do desenvolvimento; 

e) 1 (um) representante das pessoas com deficiência múltipla;  

f) 1 (um) representante das pessoas com deficiência orgânica; 

g) 1 (um) representante das entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. 

 

Elpídio Nogueira Moreira 
Secretário Municipal da Secretaria dos Direitos Humanos 

e Desenvolvimento Social 


