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                       RESOLUÇÃO n° 001/2017, de 09 de fevereiro de 2017. 

  

                                           RATIFICA protocolo de convocação  
                                                                        de conselheiros tutelares suplentes 

                                   

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013 e alterada pela Lei 

Municipal n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora das 

ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 08/02/2017, e: 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal n° 

6.423/2014; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.279/2013; 

CONSIDERANDO o Regimento Interno do CMDCA, aprovado e publicado através da 

Resolução n° 052/2015 de 10 de Novembro de 2015; 

CONSIDERANDO que a Mesa Diretiva do CMDCA no uso de suas atribuições 

administrativas decidiu instituir um protocolo de convocação de Conselheiros 

Tutelares a partir de dezembro de 2017, elaborado após a última Reunião Ordinária 

de 2016, diante da necessidade de convocação de conselheiros tutelares suplentes 

para suprir férias programadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SEASO, sendo que no caso dos Conselhos Tutelares Oeste e Sul as 

referidas férias não foram programadas de forma sequencial; 

CONSIDERANDO que o referido protocolo visa garantir que não haja alternância de 

um mesmo Conselheiro Tutelar Suplente atuando em períodos de substituição 

diferenciados, em mais de um Conselho Tutelar, e desta forma podendo gerar 

descontinuidade e comprometimento dos atendimentos, bem como no que se refere 

ao registro de informações no SIPIA CT WEB;  

CONSIDERANDO que é atribuição do CMDCA convocar e empossar os Conselheiros 

Tutelares para o exercício da função e cabe a este a definição dos procedimentos 

administrativos para tal; 

CONSIDERANDO que o protocolo prevê a convocação de acordo com a abertura de 

vagas, por ordem de suplências e de oportunizar formalmente a escolha de vaga ao 

suplente de acordo com a ordem de listagem de suplentes publicada através das 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal N° 6.423 de 03 de dezembro de 2014. 
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Resoluções n° 45/2015 e n° 002/2016, quando abrir mais de uma vaga na mesma 

data; 

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do Conselho realizada em 

08/02/2017 o protocolo foi apresentado pela Mesa Diretiva para ratificação, e o 

mesmo foi aprovado com vigência retroativa a dezembro de 2016; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º – APROVAR o Protocolo de Convocação de Conselheiros Tutelares 

Suplentes, anexo I.    

                            
Art. 2° - Esta Resolução passa a vigorar com efeitos retroativos ao mês de dezembro 

de 2016. 

                              

      Cascavel, 09 de fevereiro de 2017. 

 

                                    Valdair Mauro Debus  
                                                       Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 

 


