
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 199ª, DE 28 DE JANEIRO DE 2022/CMDCA 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.° 8.483, 

de 29 de setembro de 2006 e alterações, §§§ 1º, 2º e 3º do art. 13, do Regimento Interno/CMDCA, 

CONVOCA os Conselheiros e Conselheiras Municipais de Direitos, Titulares e Suplentes, para 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA do CMDCA a realizar-se: 
 

DIA:  8 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA– FEIRA 

 

HORÁRIO: 
Às 14h em primeira convocação, havendo quórum, e, às 14h30min em segunda convocação, 

com qualquer número de Conselheiros (as) presentes. 

 
 

 

LOCAL: 

Sala de Reunião Virtual pela Plataforma ZOOM1 

Para entrar, basta clicar no link a seguir: https://us02web.zoom.us/j/88618094522  

ID da reunião: 886 1809 4522 
Atenção! O acesso ao APP ZOOM pode ser feito pelo celular, notebook, tablet, entre outros 

dispositivos, mas antes é preciso FAZER O DOWNLOAD DO APP, pelo Google Play (Android) 

ou App Store (iOS). Depois desses procedimentos, no dia e horário da Assembleia, clique 

no LINK ACIMA e aguarde a confirmação. 
 

 ORDEM DO DIA 
 

 

14h30 
Abertura da Sessão Plenária em segunda convocação, com qualquer número de Conselheiros (as) 

presentes 

 

 

 

14h35 

1ª Leitura e aprovação da Ata da 198ª Assembleia do CMDCA; 
2ª Deliberações das Comissões Permanentes de: Políticas Públicas; Orçamento, Registro e 

Finanças; Mobilização e Formação; 
3ª Apresentação dos novos Conselheiros de Direito eleitos; 
4ª Finalização da Formação das Comissões Permanentes de: Políticas Públicas; Orçamento, 

Registro e Finanças; Mobilização e Formação e da Corregedoria dos Conselhos Tutelares; 
5ª Outros assuntos de interesse do Colegiado. 

17h   Encerramento. 
 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, em Goiânia, 

Goiás, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (28/01/2022). 31º da sua criação 

pela Lei Municipal n.º 6.966, de 12 de junho de 1991, revogada pela Lei n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006. 
 
 

 

 

 
 

 

 

AGUINALDO LOURENÇO FILHO 

Presidente do CMDCA 
 

 
1 O link para acesso à Plenária Virtual do CMDCA na Plataforma ZOOM, está disponibilizado, também, no Grupo de 

WhatsApp do CMDCA. Ao clicarem no link será solicitada permissão para entrar na reunião, aguarde a confirmação e seja 

bem-vindo(a) à 199ª (centésima nonagésima nona) Plenária/Assembleia do CMDCA e 20ª Plenária Virtual. 

https://us02web.zoom.us/j/88618094522


 
 

 

LEI Nº 8.483, DE 29 DE SETEMBRO DE 2006 

 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

 

 

Seção II 

Do Controle, Funcionamento e Organização Interna dos Conselhos Tutelares 

Art. 95. Fica criada a Corregedoria dos Conselhos Tutelares. 

Art. 96. A Corregedoria é o órgão de controle sobre o funcionamento dos Conselhos Tutelares. 

Art. 97. A Corregedoria será composta por 2 (dois) Conselheiros Tutelares, 3 (três) representantes 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2 (dois) representantes do Poder 

Executivo, indicado pelo Prefeito Municipal e 2 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal, 

para o mandato de 3 (três) anos, vedada a recondução. 

Parágrafo único. Os representantes dos Conselhos e do Poder Legislativo serão escolhidos pelos 

seus pares em fórum próprio. 

Art. 98. Compete à Corregedoria: 

I - fiscalizar o cumprimento do horário dos Conselheiros Tutelares, o regime de trabalho, a forma de 

plantão, de modo a garantir o atendimento à população vinte e quatro (24) horas por dia; 

II - fiscalizar o regime de trabalho e a efetividade dos Conselheiros Tutelares; 

III - instaurar e proceder à sindicância para apurar eventual falta grave, cometida por Conselheiro 

Tutelar no desempenho de suas funções; 

IV - emitir parecer conclusivo nas sindicâncias instauradas e notificar o Conselheiro Tutelar indiciado 

da decisão; 

V - remeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reexame necessário, 

a sua decisão fundamentada. 

 

Seção III 

Do Processo Disciplinar 

Art. 99. Compete à Corregedoria instaurar sindicância para apurar eventual falta grave cometida por 

Conselheiro Tutelar no exercício de sua função. 

Art. 100. Constitui falta grave: 

I - usar de sua função em benefício próprio; 



 
II - romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar do qual faz parte e dos 

outros que tenha conhecimento em decorrência da função de Conselheiro; 

III - exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar sua competência abusando da autoridade 

que lhe foi conferida; 

IV - recusar-se a prestar atendimento; 

V - aplicar medida de proteção sem a decisão em colegiado do Conselho Tutelar do qual faz parte; 

VI - omitir-se quanto ao exercício de suas atribuições de Conselheiro Tutelar; 

VII - deixar de comparecer no horário de trabalho estabelecido; 

VIII - exercer outra atividade incompatível com a dedicação exclusiva prevista nesta Lei. 

Art. 101. Constatada a falta grave, a Corregedoria poderá aplicar as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - suspensão não remunerada; 

III - perda da função de Conselheiro Tutelar. 

Art. 102. Para a aplicação das penalidades dos incisos do artigo anterior, a corregedoria estabelecerá 

os procedimentos e a forma adequados, através de Resolução normativa própria, baseada nesta Lei. 

Art. 103. No processo para aplicação de quaisquer das penalidades previstas no art. 101, cabe à 

Corregedoria assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa do Conselheiro Tutelar. 

Art. 104. Da decisão final, esgotados os recursos, que aplicar a penalidade haverá reexame necessá-

rio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias; findo este prazo, sem a manifestação do prefalado Conselho, prevalecerá a penalidade 

aplicada pela Corregedoria. 

Art. 105. No caso de sindicância pela incidência de uma das hipóteses previstas nos artigos dos 

Capítulos I e II, do Título dos Crimes e das Infrações Administrativas, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, os autos serão remetidos imediatamente ao Ministério Público Estadual, sem prejuízo 

das sanções administrativas cabíveis. 

Art. 106. Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado por sentença irrecorrível pela prática 

de crime doloso ou pela prática dos crimes e infrações administrativas, previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Federal n.º 8.069/90). 

 

 

RESOLUÇÃO N.º 19, DE 28 DE JANEIRO DE 2009 – CMDCA2 

  

  
Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, e dá outras providências.  
  
  

 
2 Publicada no Diário Oficial do Município n.º 4.543, DOM Eletrônico, de 30 de janeiro de 2009, páginas 01 a 08. 



 
 

Seção IV 

Das Comissões Permanentes e dos Grupos Temáticos 

 

Art.  25. As Comissões Permanentes são órgãos de natureza técnica e de caráter permanente nas 

áreas de:   

  

a) Políticas Públicas para Infância e Adolescência;  

  

b) Orçamento, Finanças e Registros de Entidades;  

  

c) Mobilização e Formação; e  

  

d) Regulamentação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares.  

  

Parágrafo único. As Comissões Permanentes deverão ser constituídas respeitando a paridade na sua 

composição, terão no mínimo quatro membros, escolhidos dentre todos os conselheiros do CMDCA, 

titulares e/ou suplentes de acordo com o interesse e a área de atuação de cada um.  

  

Art. 26. Os Grupos Temáticos são órgãos de natureza técnica e de caráter provisório, para tratar de 

assuntos específicos.  

  

Parágrafo único. A constituição e o funcionamento dos Grupos Temáticos serão estabelecidos em 

resolução específica e deverão estar embasados na explicação de suas finalidades, objetivos, produtos, 

prazos e demais aspectos que identifiquem claramente a sua natureza, respeitando a paridade na sua 

composição.  

  

Art.  27.  Poderão ser convidados a participar das Comissões Permanentes e/ou dos Grupos Temáticos 

representantes de órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de entidades da 

sociedade civil nas áreas de crianças/adolescente, saúde, assistência social, mulher, juventude, idoso, 

educação, universidades/faculdades e entidades de classe.  

  

Art. 28. Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático terá um coordenador e um relator, cabendo  

ao relator a exposição de parecer sobre a matéria em pauta, nas assembleias do Plenário.  

  

Parágrafo único. O relator de cada uma das Comissões e/ou Grupos Temáticos de que trata o caput  

deste artigo será escolhido por seus pares, dentre seus membros, respeitada a paridade, devendo 

seus nomes ser submetidos à aprovação do Plenário do CMDCA.   

  

Art. 29. O Plenário do CMDCA, reunido em assembleia, ao criar qualquer das Comissões e Grupos 

Temáticos de que trata os arts. 25 e 26 deste Regimento Interno deverá escolher seus membros e 

seus respectivos coordenadores.  

  

Art. 30. Os pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes e Grupos Temáticos serão deliberados  

pelo Plenário, em assembleia, e obedecerão às seguintes etapas:  

 



 
I – o presidente da assembleia dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral;   

  

II – terminada a exposição, a matéria será posta em discussão na assembleia; e  

 

III – encerrada a discussão, far-se-á a votação.  

  

§ 1º As matérias originárias das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos que entrarem na pauta 

da assembleia do Plenário deverão ser votadas, obrigatoriamente, no prazo máximo de três 

assembleias.  

  

§ 2º Os pareceres dos Relatores das Comissões Permanentes e dos Grupos Temáticos, que estiverem 

contidos na Ordem do Dia, serão encaminhados pela Secretaria Executiva aos demais conselheiros 

do CMDCA, com antecedência de, no mínimo, cinco dias.  

  

§ 3º O Relator deverá, no momento reservado à exposição das matérias em assembleia do Plenário, 

apresentar a lista de presença relativa às reuniões da respectiva Comissão Permanente, ou Grupo 

Temático, acompanhada, quando for o caso, das competentes justificativas de ausência.  

  

Art. 31. Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático elaborará seu Plano de Trabalho Interno.  

  

Parágrafo único. A pauta das reuniões das comissões e grupos será elaborada pelo presidente do 

CMDCA e coordenador da respectiva Comissão e assuntos emergenciais serão apreciados mediante 

a concordância da maioria dos seus membros.  

   

 


