
 

12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ 
Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró 

Rua Alameda das Imburanas, nº 850, Costa e Silva, Mossoró/RN 
Fones: (84) 9.9972.23.77 

 

Procedimento Nº: 32.23.2032.0000010/2021-85 

Objeto: COLETIVO: Acompanhar e fiscalizar o Conselho Municipal da Criança e Adolescente - 

COMDICA Mossoró/2021 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 
 
 

Assunto: Recomenda a efetivação do processo de nomeação e posse dos membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mossoró no biênio de 

2021-2023. 

 

 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do seu 

representante abaixo assinado, com base no art. 201, §5º, c, do Estatuto da Criança e 

adolescente, e 

Considerando que o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente é órgão 

fundamental na política de atendimento dos direitos infantojuvenis conforme preceitua o 

art. 204, II, da Constituição Federal e o art. 88, II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a quem cabe tanto a gestão do Fundo da Infância e Adolescência, como 

também o acompanhamento e monitoramento da política de atendimento aos direitos 

infantojuvenis no território; 

Considerando que no último dia 26 de maio de 2021 houve a eleição das entidades 

da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Comdica) de Mossoró no biênio de 2021-2023; 

Considerando o Memorando nº 273/2021 da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Juventude, encaminhado para a Chefia de Gabinete desta Prefeitura 

Municipal (doc. em anexo) em 09/06/21 e recebido em 10/06/21, solicitando a posse da 

nova composição do Conselho para o biênio de 2021-2023; 
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Considerando que até a presente data não houve a nomeação dos novos 

conselheiros governamentais e não governamentais do Comdica de Mossoró para o 

biênio de 2021-2023; 

Considerando, portanto, que tal estado de coisas representa solução de 

continuidade para os trabalhos do referido órgão; 

Por fim, considerando que o atual quadro de paralisação das atividades do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Mossoró 

acarreta notórios prejuízos aos direitos da criança e do adolescente do município, 

 

RECOMENDA o Ministério Público ao Prefeito Municipal de Mossoró, Sr. Allyssom 

Bezerra, que sejam envidados esforços para que a referida posse ocorra 

impreterivelmente até o dia 25.06.2021. 

 

Considerando a emergência da situação, conceda-se à Prefeitura o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar respostas à presente recomendação, devendo, em caso de 

negativa, informar os motivos para tanto. 

 

Mossoró, data infra. 

 

 

Sasha Alves do Amaral 
Promotor de Justiça 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por SASHA ALVES DO AMARAL, PROMOTOR DE 3a
ENTRANCIA,  em 17/06/2021 às 11:17,  conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.
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