
 

 

                    

            RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº  002266,,  DDEE  2266  DDEE  JJUUNNHHOO  DDEE  22000099  ––  CCMMDDCCAA 
 
  Edita o eennuunncciiaaddoo  nnºº  11 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
e dá outras providências. 

 

 

  

  

    OO  CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDAA  CCRRIIAANNÇÇAA  EE  DDOO  

AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  ––  CCMMDDCCAA,  usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.483, de 
29 de setembro de 2006, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 8.537, de 20 de 
junho de 2007, tendo em vista o disposto no artigo 2º, inciso XVI, do Regimento Interno e a 
deliberação, por unanimidade, dos Conselheiros presentes na Assembléia Extraordinária 
realizada no dia 26 de junho de 2009, rreessoollvvee eeddiittaarr  o seguinte enunciado:  
  
 

 

    EENNUUNNCCIIAADDOO11  NNºº  11::  

 
 

  Consoante inteligência do artigo 132, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, cotejado com os parâmetros aprovados na Resolução nº 75, de 22 de outubro de 2001 
do CONANDA e jurisprudências dos Tribunais de Justiças do Brasil, o Conselheiro eleito como 
Suplente em duas gestões seguidas e/ou Titular em uma e Suplente em outra, somente em 
efetivo exercício como Conselheiro Tutelar de período, consecutivo ou não, superior a 54 
(cinquenta e quatro) meses e um dia, estarão impedidos de concorrer à terceira recondução 
sem interstício.2 
 
 

    SSAALLAA  DDEE  SSEESSSSÕÕEESS  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDAA  

CCRRIIAANNÇÇAA  EE  DDOO  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE, em Goiânia, Goiás, aos vinte e seis dias do mês de junho do 
ano de dois mil e nove (26/06/2009). 
 
 

 

 

IInnáácciiaa  AArraauujjoo  SSiillvvaa  VViiaannaa  

          PPrreessiiddeennttee  

  

EEuullaannggee  ddee  SSoouussaa  

              VViiccee--PPrreessiiddeennttee  

  

AAddrriiaamm  RRooddrriigguueess  ddaa  SSiillvvaa  

                                                SSeeccrreettáárriioo  GGeerraall  
  

 

 

                                                 
1 Enunciado: Decisão dominante no Colegiado.  São propostos por Conselheiros e outros e, tratam de temas que 

tenham sido suficientemente debatidos e decididos de maneira uniforme em várias ocasiões. Uma vez aprovados, 
os Enunciados passam a orientar as decisões das Comissões e do Conselho em questões semelhantes. 
 
2 Interstício: intervalo de tempo antes do qual não se pode promover determinado ato. 
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