
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1 

Campinas, realizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2016, às catorze horas e vinte 2 

minutos, em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1.331, Centro. Estiveram presentes: 3 

Titulares do Poder Púbico: Angela Maria Bassora, Ana Paula Rigobelo Farres, Walter Rhis de 4 

Jesus e Mariana A.Pereira dos Santos. Suplentes do Poder Público: Maria Aparecida G. O. M. 5 

Barbosa e Tania Maria C. Marcucci Oliveira. Titulares da Sociedade Civil: Cláudio Roberto 6 

Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Ruth Maria de Oliveira, Diego dos Santos Sampaio e 7 

Simone Rita Zanelato. As ausências justificadas são de Maria José Geremias, Elaine Cristina Garcia 8 

Ramos, Suely Martins Guirardo, Liselene Cristina da Cunha, Tatiane Frazão da Silva Zamai, 9 

Eulanda de Mello Bruno e Lilian Oliveira Rodrigues. Pauta Única: Regimento Interno do 10 

CMDCA. O presidente Rodrigo abriu a sessão cumprimentando todos os presentes e iniciou a 11 

reunião com a exposição do texto do Regimento, enviado anteriormente para todos os 12 

Conselheiros e feitas as observações com inclusão e exclusão de texto, correções ortográficas, nos 13 

seus artigos e parágrafos, a saber: a) Artigo 1, b) Artigo 2, c) Artigo 3, D) Artigo 8, E) Artigo 13, 14 

F) Artigo 16, G) Artigo 17, H) Artigo 18, I) Artigo 21, J) Artigo 22, K) Artigo 23, L) Artigo  25, 15 

M) Artigo 31, N) Artigo 34, O) Artigo. Na discussão do conteúdo do Regimento, aponta-se as 16 

observações: conforme sugerido pelo Conselheiro Claudio sobre a necessidade de rever o conteúdo 17 

da lei de 2013 quanto ao processo de escolha de conselheiros tutelares. Mariana sugere a revisão 18 

quanto a Lei do Conselho Tutelar sobre fases do processo disciplinar. Como não foram encerrados 19 

os apontamentos e sugestões, pois verificamos até o Artigo 34, conforme arquivo anexo, e foi 20 

acordado que o assunto, a partir do Artigo 35, voltará a ser discutido na próxima reunião ordinária 21 

do CMDCA. O presidente Rodrigo encerrou a sessão às 17h00 e eu, Angela Bassora, 1a. Secretária 22 

deste Conselho, lavrei a presente ata.23 



 
MINUTA 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº XXX 
DISPÕE SOBRE REGIMENTO INTERNO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 
 
Art. 1º Fica regulamentado o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, instituído pela Lei Municipal n.º 14.697 de 07 de outubro de 2013 e 
legislação correlata. 
Parágrafo Único. O CMDCA é um órgão deliberativo e de controle das ações de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS, ou outra que vier a ser designada pelo Prefeito 
Municipal, composto de forma paritária, nos termos do artigo 88, inciso II da Lei Federal n. 8.069 
de 13 de julho de 1990. 

 
CAPÍTULO I  

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

 
Art. 2º Compete ao CMDCA, no cumprimento das normas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, nos termos da Lei Federal n. 8.069 de 13 de julho de 1990: 
I - participar da formulação da política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando 
prioridades para a consecução das ações, assim como avaliando e controlando seus resultados; 
II - gerir o Fundo Municipal para Defesa da Criança e do Adolescente - FMDCA, criado pela Lei 
Municipal n. 6.905, de 07 de janeiro de 1992, alterada pela Lei Municipal n. 7.432 de 07 de janeiro 
de 1993, determinando critérios de utilização e o plano de aplicação dos seus recursos, observando 
o disposto no § 2º do artigo 260 da Lei Federal n. 8.069 de 13 de julho de 1990; 
III - zelar pela execução desta política, atendidas as peculiaridades das crianças e dos adolescentes, 
de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos bairros, da zona urbana ou rural, na qual se 
localizem; 
IV - opinar nas formulações das políticas sociais básicas e de proteção especial, podendo 
estabelecer as prioridades a serem incluídas no planejamento da Administração Municipal, em tudo 
que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes; 
V - estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das iniciativas que envolvam crianças e 
adolescentes e que possam afetar seus direitos; 
VI - registrar as entidades governamentais e não governamentais, bem como inscrever programas e 
projetos a serem executados, especificando os regimes de atendimento, em conformidade com o 
previsto no art. 4º da Lei 14.697 de 07 de outubro de 2013, comunicando ao Conselho Tutelar e à 
autoridade judiciária; 
VII - reavaliar os programas em execução, no máximo a cada 02 (dois) anos, visando à renovação 
da autorização de funcionamento, a partir dos seguintes critérios: 
a) o efetivo respeito às regras e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, às resoluções 
expedidas pelo CMDCA, em todos os níveis referentes à modalidade de atendimento prestado; 
b) a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo 
Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude; e 
c) em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os 
índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme seja o 
caso; 
VIII - instituir grupos de trabalho e comissões incumbidos de oferecer subsídios para as normas e 
procedimentos relativos ao CMDCA; 



IX - manifestar-se e opinar quando da implantação de equipamentos sociais, iniciativas e 
proposições relacionadas à criança e ao adolescente no Município; 
X - elaborar seu Regimento Interno, bem como revisá-lo sempre que considerar necessário; 
XI - solicitar ao Poder Executivo a indicação de seus representantes para composição do CMDCA 
nos casos de vacância e término de mandato; 
XII - promover eleição complementar para o caso de representantes da sociedade civil, quando 
houver vacância ou término de mandato; 
XIII - coordenar todo o processo e realizar a eleição dos membros do Conselho Tutelar, 
diplomando os eleitos ao final do processo de escolha; 
XIV - apresentar sugestões para o Orçamento Municipal destinado à assistência social, saúde e 
educação, bem como ao funcionamento do Conselho Tutelar, objetivando a consecução da política 
formulada; 
XV - apresentar sugestões para a destinação de recursos e espaços públicos para programações 
culturais, esportivas e de lazer voltadas para as crianças e os adolescentes; 
XVI - organizar e manter atualizado o cadastro das entidades governamentais e não 
governamentais, banco de dados e programas de atendimento às crianças e adolescentes no 
município, visando subsidiar pesquisas e estudos; 
XVII - mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação da comunidade na 
solução dos problemas das crianças e dos adolescentes; 
XVIII - incentivar a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos necessários ao 
adequado cumprimento da Lei Federal n. 8.069 de 13 de julho de 1990 podendo, para tanto, 
formalizar convênios. 
XIX - instituir órgãos auxiliares, credenciar fiscais ou observadores, com atuação temporária ou 
permanente, incumbidos de oferecerem subsídios visando o alcance dos fins a que se destina 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art 3º O CMDCA será composto por 14 (quatorze) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
sendo: 
I - 6 (seis) membros titulares, representando o Poder Executivo Municipal, provenientes das 
Secretarias competentes para a execução das seguintes políticas: 
a) assistência social; 
b) cultura; 
c) educação; 
d) esporte e lazer; 
e) saúde; 
f) assuntos jurídicos; 
II - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito Municipal. 
§ 1º Para cada membro titular, representando o Poder Executivo Municipal, deverá ser indicado 01 
(um) suplente, que substituirá o titular em caso de ausência ou vacância. 
§ 2º Os representantes do Poder Executivo Municipal serão indicados pelo Prefeito Municipal e 
nomeados, no âmbito de suas respectivas Secretarias, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da data da solicitação do CMDCA. 
III - 07 (sete) membros titulares representando a sociedade civil, por meio de organizações 
devidamente legalizadas e representativas, nos termos do inciso II do artigo 88 da Lei Federal nº 
8.069 de 13 de julho de 1990. 
§ 1º. Serão considerados membros titulares representantes da sociedade civil os 07 (sete) 
candidatos mais votados, e suplentes os 07 (sete) subsequentes na ordem decrescente de votos, 
cujo processo de escolha se dará nos termos do Art. 17 da Lei Municipal n. 14.697 de 07 de 
outubro de 2013. 



§ 2º. Em caso de ausência ou vacância, assumirá a titularidade o membro representante suplente 
mais votado na ordem decrescente de votos. 
§ 3º. Será considerada vacância da representação da sociedade civil somente quando todos os 
suplentes já tiverem assumido a titularidade. 
§ 4º. Em caso de afastamento temporário de algum membro representante da sociedade civil, desde 
que devidamente autorizado pelo CMDCA, o suplente assumirá a titularidade durante o período do 
afastamento. 
§ 5º. É terminantemente vedada a participação no pleito de ocupante de cargo ou emprego público, 
seja como candidato ou delegado. 
§ 6º. Os suplentes dos representantes das Secretarias Municipais são vinculados aos respectivos 
titulares por força das específicas representações, o mesmo não ocorrendo com os suplentes dos 
representantes das organizações da sociedade civil. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA FUNCIONAL 

Seção I 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 4º O CMDCA tem a seguinte composição: 
I – Colegiado Pleno 
II – Diretoria Executiva 
III – Comissões 
IV – Secretaria Executiva 

Seção II 
DO COLEGIADO PLENO 

 
Art. 5º O Colegiado Pleno do CMDCA, ou simplesmente Pleno, é órgão de deliberação plena e 
conclusiva, configurado pela Reunião Ordinária ou Extraordinária dos membros do Conselho 
designados, que cumpram os requisitos de funcionamento estabelecidos neste Regimento. 
Art. 6º As decisões do CMDCA serão manifestadas através de Provimentos, Resoluções, Portarias, 
Ordens de Serviço e Ofícios, numerados ordinal e anualmente, destinando-se: 
I - Provimentos: - estabelecimento de diretrizes gerais visando a orientação às entidades envolvidas 
no atendimento da criança e do adolescente, em todos os níveis, e planos governamentais e não 
governamentais.  
II - Resoluções - fixação de critérios específicos sobre a matéria de sua competência. 
III - Portarias - nomeação de membros das Comissões, Grupos de Trabalho, observadores e fiscais 
de atividades específicas. 
IV - Ordens de Serviço - para discriminação do trabalho da Secretaria executiva. 
V - Ofícios - para comunicações e encaminhamentos em geral. 
Art. 7º As deliberações do CMDCA deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município, 
devendo ocorrer na primeira oportunidade subsequente à reunião do Pleno, na qual houve a 
deliberação, salvo casos de expresso sigilo. 

 
Seção III 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

Art. 8º Para fins de coordenação de suas atividades, o CMDCA terá uma Diretoria Executiva 
composta de: 
I – Presidente; 
II – Vice-Presidente; 
III - 1º (primeiro) e 2º (segundo) Secretários; 



IV - 1º (primeiro) e 2º (segundo) Tesoureiros; 
Art. 9º A Diretoria Executiva será eleita na primeira sessão do Pleno do Conselho, para um 
mandato de dois anos, permitida a recondução ao mesmo cargo na gestão subsequente, ou eleição 
para outro cargo da Diretoria. 
Art. 10 A Diretoria Executiva será eleita dentre os membros titulares do Conselho, em sessão 
ordinária que será coordenada pelo Conselheiro mais idoso. 
§ 1º. A eleição será aberta e individual para cada um dos cargos, na ordem decrescente. 
§ 2º. Havendo empate em qualquer dessas votações, o coordenador suspenderá a sessão por 10 
(dez) minutos para discussão em grupo, após o que será retomada a eleição. Permanecendo o 
empate, resolver-se-á por sorteio, coordenado por pessoa escolhida pelos Conselheiros por 
aclamação. 
§ 3º. Conhecidos os resultados, o Presidente Eleito fará comunicação ao Prefeito Municipal, ao 
Juízo da Vara da Infância e da Juventude, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar e às 
entidades governamentais e não governamentais, que direta ou indiretamente atuem na proteção da 
criança e do adolescente, inclusive as estaduais e federais, no âmbito do Município de Campinas. 
Art. 11 Nas ausências ou impedimentos ocasionais, o Presidente será substituído pelo Vice-
Presidente; o 1º Secretário pelo 2º Secretário e o 1ºTesoureiro pelo 2º Tesoureiro. 
§ 1º. Na eventualidade de ausência ou impedimento, tanto do Presidente como do Vice, a 
substituição será feita pelo representante titular mais idoso presente na sessão, o mesmo ocorrendo 
com os Secretários. 
§ 2º. Na vacância de qualquer dos cargos, ausências ou impedimento permanente de qualquer dos 
membros da Diretoria, assumirá o cargo um Conselheiro Titular eleito pelo Conselho, para 
complementação do mandato. 
Art. 12 A diretoria executiva reunir-se-á semanalmente para: 
I – receber, analisar e responder solicitações externas de âmbito meramente administrativo, que não 
requeiram deliberação do Colegiado; 
II - receber, analisar e encaminhar documentos externos para as Comissões ou Grupos de Trabalho 
avaliarem e emitirem parecer; 
III - preparar a pauta e o expediente das reuniões do Colegiado;  
IV – submeter ao Colegiado os pareceres e demandas das Comissões ou Grupos de Trabalho; 
V – controlar as ausências de Conselheiros nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e 
apreciar as justificativas apresentadas; 
Parágrafo Único - todos os membros da diretoria executiva, incluindo o 2º Secretário e o 2º 
Tesoureiro, participarão das reuniões de diretoria. 
Art. 13 Compete ao Presidente: 
I - presidir as reuniões do Pleno do Conselho; 
II - presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
III - representar o Conselho nos atos públicos, podendo, em casos excepcionais a seu critério, 
delegar essa atribuição a um Conselheiro, preferentemente membro da Diretoria; 
IV - solicitar, mediante comunicação ao Conselho, funcionários técnicos e administrativos dos 
poderes públicos ou de entidades não governamentais, para comporem o quadro de pessoal do 
Conselho; 
V - encaminhar a quem de direito os pareceres e orientações do Conselho sobre temas de sua 
competência, previstos neste Regimento; 
VI – assinar toda correspondência, Provimentos, Resoluções, Portarias, Ordens de Serviços do 
CMDCA, determinando seu encaminhamento a quem de direito, especialmente para publicação na 
Imprensa Oficial do Município; 
VII – expedir Portarias formalizando a constituição de Comissão ou Grupo de Trabalho, instituídos 
pelo CMDCA através de Resoluções; 
VIII – expedir Ordens de Serviço disciplinadoras dos trabalhos internos, relativamente aos 
funcionários do CMDCA e outros servidores colocados à sua disposição. 



IX – orientar a Secretaria Executiva do CMDCA quanto a providências necessárias para 
encaminhamento dos assuntos e processos de interesse do Conselho. 
Art. 14 Compete ao Vice-Presidente: 
I – substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos ocasionais. 
II – assessorar o Presidente, quando solicitado, nas reuniões da Diretoria e do Conselho. 
Art. 15 Compete ao 1º Secretário: 
I – redigir as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho em livros próprios; 
II – substituir o Vice-Presidente nas suas ausências ou impedimento; 
III - as demais funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, através de Resolução específica; 
Art. 16 Compete ao 2º Secretário: 
I – substituir o 1º Secretário nas suas ausências ou impedimentos ocasionais; 
II – auxiliar o 1º Secretário em suas funções; 
III – as demais funções que lhe forem atribuídas pelo CMDCA, através de Resolução específica; 
Art. 17 Compete ao 1º Tesoureiro: 
I – atuar junto ao FMDCA, nos termos e para os fins previstos na Lei nº 6.905 de 07 de outubro de 
1992; 
II – assinar cheques e documentos financeiros, referentes ao FMDCA, juntamente com o titular da 
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS, ou quem for por ele 
indicado; 
III – as demais funções que lhe forem atribuídas pelo CMDCA, através de Resolução específica; 
Art. 18 Compete ao 2º. Tesoureiro: 
I – substituir o 1º Tesoureiro nas suas ausências ou impedimentos ocasionais; 
II – auxiliar o 1º Tesoureiro em suas funções, sempre que solicitado; 
III – as demais funções que lhe forem atribuídas pelo CMDCA, através de Resolução específica; 

 
Seção IV 

DAS COMISSÕES 
 

Art. 19 As Comissões, com atuação permanente ou temporária são órgãos incumbidos de oferecer 
subsídios para o estabelecimento da política municipal dos direitos da criança e do adolescente. 
Art. 20 Compete às Comissões: 
I – dar parecer, promover estudos técnicos e pesquisas sobre problemas relativos à sua 
competência, tomando iniciativa na elaboração das proposições necessárias; 
II – baixar processos em diligências para complementar sua instrução ou para determinar o 
cumprimento de exigências indispensáveis à apreciação do requerido; 
III – promover eventos (seminários, workshops etc.) relacionados à sua área de atuação com 
aquiescência do Pleno do CMDCA;  
IV – anualmente, apresentar plano de trabalho ao Pleno do CMDCA, contendo planejamento de 
ações e seu respectivo orçamento para o ano consecutivo. 
Art. 21 Cada Comissão, com designação e atribuições determinadas, e especificadas em Resolução, 
será composta preferencialmente de forma paritária com, no mínimo, um Conselheiro, designado 
Coordenador, podendo convidar, para sua integração, representantes de entidades públicas e da 
sociedade civil que atuem na área específica de suas atribuições. 
§ 1º. É de 30 (trinta) dias o prazo para manifestação de Comissão em cada procedimento que lhe 
for encaminhado para exame e parecer, e remessa direta à apreciação de outra Comissão, quando 
for o caso, para apreciação em igual prazo. Tais prazos poderão ser ampliados, por igual período, a 
pedido justificado da Comissão à Diretoria Executiva. 
§ 2º. O Conselho poderá convocar qualquer das comissões para discutir matéria específica. 
§ 3º. Qualquer Comissão, por seu coordenador, poderá solicitar à Diretoria Executiva ou ao Pleno 
do Conselho, reunião para discussão de matéria específica e inclusão de pauta. 



Subseção I 
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 22 Os Grupos de Trabalho poderão ser formados com finalidade específica de oferecer 
subsídios na formulação de normas e procedimentos do CMDCA, bem como para estabelecimento 
de critérios, formas e meios de fiscalização das iniciativas que envolvam crianças e adolescentes e 
que possam afetar seus direitos. 
Parágrafo Único. Aplica-se aos Grupos de Trabalho o disposto nos parágrafos do Art. 20 deste 
Regimento Interno. 

Subseção II  
DOS OBSERVADORES E FISCAIS 

Art. 23 Os observadores e fiscais, serão escolhidos pelo Pleno do CMDCA e nomeados pelo 
Presidente para atribuições específicas na conformidade das respectivas funções. 

Seção V 
DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 
Art. 24 As atividades administrativas do CMDCA ficarão a cargo da Secretaria Executiva. 
Art. 25 Compete especificamente à Secretaria Executiva: 
I - assessorar o CMDCA em assuntos de natureza técnica e administrativa; 
II - expedir convocações para as reuniões; 
III - coordenar a organização e atualização das correspondências, dos arquivos, dos documentos e 
cadastros das entidades representadas no CMDCA; 
IV – redigir toda correspondência do Conselho providenciando seu encaminhamento a quem de 
direito, após assinada pelo Presidente; 
V – manter sob sua guarda e responsabilidade: o arquivo de correspondência, livros de atas, 
tombo, protocolo, registro de feitos e demais documentos do CMDCA;  
VI - orientar e supervisionar as atividades de relações públicas, imprensa e divulgação; 
VII - orientar e controlar as funções de administração de: material, orçamento, patrimônio, 
arquivo, reserva de salas, conservação e limpeza;  
VIII – auxiliar na elaboração do relatório das atividades do CMDCA, anualmente, ou sempre que 
solicitado pela presidência; 
IX - manter contato com os órgãos da administração, visando integração, tomada de providências, 
coleta de dados e informações necessárias à solução de assuntos de competência do CMDCA; 
X - auxiliar o 1º Secretário nas sessões plenárias do CMDCA; 
XI - providenciar a execução das medidas determinadas pelo Presidente e as deliberações do 
plenário; 

CAPÍTULO IV 
Seção I 

DAS SESSÕES PLENÁRIAS 
 

Art. 26 O Colegiado Pleno reunir-se-á em Sessão Plenária ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando se fizer necessário. 
§ 1º. As sessões serão coordenadas pelo Presidente ou, por sua delegação, por um Conselheiro 
titular a ser escolhido após lida e aprovada a ata da sessão anterior. 
§ 2º. A pauta contendo as matérias a serem objeto de discussão e deliberação nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente será 
previamente publicada no Diário Oficial do Município e comunicada aos conselheiros titulares e 
suplentes. 
Art. 27 As sessões serão consideradas instaladas após atingido o horário regulamentar com o 
quórum mínimo de metade dos Conselheiros em exercício, exceto as solenes, que independem de 
quórum. 



§ 1º. Para efeito da formação do quórum será computada a substituição de conselheiros titulares 
ausentes pelos respectivos suplentes, após decorridos 15 (quinze) minutos de tolerância do horário 
regulamentar. 
§ 2º. O direito a voto do conselheiro titular ausente, apenas na respectiva sessão, será transferido 
ao respectivo suplente. 
§ 3º. Não havendo quórum a sessão será instalada meia hora após, com qualquer número, em 
segunda convocação. 
Art. 28 As decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes à 
sessão. 
Parágrafo único. A maioria absoluta de votos dos Conselheiros presentes à sessão somente será 
exigida nos seguintes casos: 
I – deliberação de proposta visando alterar a lei de constituição do CMDCA e FMDCA; 
II – alteração do Regimento Interno. 
Art. 29 As sessões ordinárias serão divididas em duas partes: 
I – expediente 
II – ordem do dia 
Art. 30 As sessões serão abertas a presença de quaisquer pessoas interessadas.  
Parágrafo Único. As pessoas referidas no caput somente poderão se manifestar mediante 
solicitação de um Conselheiro e autorização do Presidente, sendo que as mesmas não se sentarão à 
mesa, pois esta é reservada aos Conselheiros e Suplentes.  
Art. 31 As sessões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente ou por, no mínimo, 4 
(quatro) Conselheiros titulares ou suplentes e serão instaladas seguindo as mesmas regras 
estabelecidas para as reuniões ordinárias no art. 27.  
§ 1º. As sessões extraordinárias deverão ser convocadas com no mínimo 72 (setenta e duas) horas 
de antecedência. 
§ 2º. As sessões extraordinárias cumprirão exclusivamente a pauta do dia. 
Art. 32 As sessões solenes destinar-se-ão a comemorações e homenagens e serão convocadas 
mediante aprovação de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos Conselheiros em efetivo 
exercício, com convite ao Prefeito Municipal. 
Art. 33 Em qualquer sessão, fazendo-se presente o Prefeito Municipal, esse será convidado a 
assumir a Presidência de Honra. 
Art. 34 O Conselheiro que faltar injustificadamente no mesmo ano, a 3 (três) sessões ordinárias, 
consecutivas ou alternadas, será automaticamente substituído pelo respectivo suplente. 
§ 1º. A justificativa de ausência deverá ser apresentada por escrito no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis da reunião ocorrida, e será avaliada pela Diretoria Executiva.  
§ 2º. Os critérios de aceitação ou não aceitação das justificativas serão estabelecidos pelo Pleno do 
CMDCA. 
§ 3º. A substituição de Conselheiro titular representante do Poder Público, na forma estabelecida 
no caput, será comunicada aos titulares dos órgãos que representam, com solicitação de indicação 
de novo representante. 
§ 4º. A substituição de membro titular ou suplente, quando desejada pelo órgão público deverá ser 
solicitada por ofício dirigido ao Colegiado Pleno do Conselho, com a devida justificativa. 
§ 5º. A substituição de membro titular representante da sociedade civil, na forma estabelecida no 
caput, deverá ser comunicada por escrito à organização que o indicou para a eleição do Conselho. 

Subseção I 
DO EXPEDIENTE 

Art. 35 Constarão do Expediente: 
I – leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 
II – comunicações, informes e justificações de ausência de Conselheiros; 
III – convites, votos, cartas abertas e moções; 



IV – comunicações aos conselheiros de documentos ou encaminhamentos importantes recebidos ou 
realizados pela diretoria executiva.  

Subseção II 
DA ORDEM DO DIA 

Art. 36 Findo o expediente, será apresentada a pauta da reunião, após o que terão início as 
discussões e votações. 
§ 1º. A pauta atenderá a seguinte sequência: 
I. processos e protocolados do Conselho Tutelar; 
II. matérias em regime de urgência; 
III. votações e discussões adiadas; 
IV. demais matérias, segundo antiguidade das proposições; 
§ 2º. Na sessão serão apreciados todos os itens constantes da pauta, sendo facultada a apresentação 
de outras matérias, de caráter urgente, por parte de qualquer dos membros do CMDCA, assim 
como pelo Conselho Tutelar,  
§ 3º. As matérias não constantes da pauta serão apreciadas após esgotadas aquelas anteriormente 
pautadas, ressalvada decisão em contrário por parte da maioria dos membros presentes à sessão; 
§ 4º. O deferimento de pedidos de urgência ou de preferência, inclusão de matéria relevante, 
inversão de preferência, adiamento e retirada de pauta, dependerão de aprovação do plenário por 
maioria simples. 
§ 5º. O adiamento de discussão ou votação, que poderá ser requerido verbalmente por membro 
titular do Conselho, deverá ocorrer antes do início da sessão, sendo vedado segundo adiamento de 
qualquer matéria.  
§ 6º. Proposições que exijam ou possam vir a exigir o envolvimento de outros órgãos, como Vara 
da Infância e da Juventude, Ministério Público, Secretarias, Instituições, Policiais Civil e Militar e 
entidades assemelhadas, exigirão a formação de processo. 

Subseção III 
DA DISCUSSÃO 

Art. 37 Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pelo Coordenador da sessão, 
será concedida a palavra primeiramente ao propositor e posteriormente aos demais Conselheiros 
que a solicitarem, pela ordem de solicitação  
Art. 38 Será facultada a apresentação de emendas durante a discussão, caso em que o Conselheiro 
propositor terá cinco minutos para exposição e fundamentação de sua proposta, prorrogável por 
igual prazo a critério do Coordenador. 
Art. 39 Não havendo mais oradores inscritos, o Coordenador da sessão encerrará a discussão da 
matéria e procederá a votação, se não houver pedido de adiamento. 

 
Subseção IV 

DA VOTAÇÃO 
Art. 40 Encerrados os debates de cada matéria, serão colocados em votação os encaminhamentos e 
as eventuais manifestações divergentes efetuadas em plenário, cabendo ao Presidente a organização 
das propostas a serem votadas, de modo a evitar decisões contraditórias. 
§ 1º. A votação será aberta e tomada de forma nominal ou por aclamação;  
§ 2º. Somente serão computados os votos de todos os membros titulares do Conselho que 
estiverem presentes à sessão, na forma estabelecida no art. 27, sendo vedado o voto por escrito 
e/ou por procuração.  
Art. 41 O Presidente, após a contagem dos votos, proclamará o resultado, fazendo constar em ata 
o número total de votos favoráveis, contrários e abstenções a cada um dos encaminhamentos 
efetuados. 
Art. 42 Havendo empate na votação, o Coordenador da sessão concederá 5 (cinco) minutos ao 
Conselheiro autor da proposição para argumentar em defesa de sua proposta, e em seguida, 5 
(cinco) minutos para discussão em grupo, passando-se então à segunda votação. 



§ 1º. Persistindo o empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade. 
§ 2º. Qualquer Conselheiro poderá fazer declaração de voto, a qual será registrada na ata se houver 
requerimento específico para tal. 
Art. 43 A cada sessão do Pleno do CMDCA será lavrada a respectiva ata em livro próprio, que 
será assinada pelo Presidente e 1º Secretário ou seu substituto contendo, em resumo, todos os 
assuntos tratados e deliberações tomadas. 
Art. 44 As atas das reuniões ordinárias ou extraordinárias deverão ser sempre aprovadas pelo Pleno 
do Conselho.  

CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS 

Art. 45 Os Conselheiros, seus suplentes e os funcionários do CMDCA terão acesso a todos os 
documentos em tramitação no Conselho, podendo examiná-los na Secretaria e solicitar por escrito 
ao Presidente, cópia dos mesmos, ficando, nesses casos, responsáveis por quaisquer eventuais 
efeitos de sua divulgação. 
Parágrafo Único. Quaisquer outros interessados não especificados no caput deste artigo, deverão 
solicitar informações mediante requerimento protocolado, que será apreciado pela Diretoria 
Executiva e, em caso de deferimento, ficarão responsáveis por quaisquer efeitos de sua divulgação. 
Art. 46 As decisões sobre interpretação do presente Regimento, bem como sobre casos omissos, 
serão registradas em ata e anotadas em livro próprio, como súmulas, passando a constituir 
precedentes que serão obrigatoriamente observados até eventual revogação ou modificação.  
Art. 47 A cada ano, no mês de novembro, o CMDCA reunir-se-á extraordinariamente para: 
I. exame e deliberação sobre o relatório apresentado pela Diretoria Executiva das atividades 
desenvolvidas no exercício; 
II. elaboração do Plano de Ação para o exercício seguinte; 
III. elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo no exercício seguinte; 
Parágrafo Único. Os Planos de Ação e de Aplicação deverão ser avaliados pelo Pleno do Conselho 
ao menos uma vez por semestre, sujeitando-se às devidas retificações que se mostrarem 
necessárias.  
Art. 48 Ao final de cada gestão, a Diretoria Executiva deverá apresentar relatório das atividades no 
biênio anterior, que servirá de base para orientação dos integrantes da nova gestão. 
Parágrafo único. O relatório apresentado pela Diretoria Executiva deverá ser aprovado pelo Pleno 
do Conselho.  
Art. 49 Em virtude da atualização deste Regimento Interno, na forma e no fundo, somente poderá 
sofrer qualquer nova alteração por proposta de, no mínimo 4 (quatro) Conselheiros titulares e 
aprovação da maioria absoluta dos Conselheiros em efetivo exercício.  
Art. 50 O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Município, ficando automaticamente revogado o Regimento publicado pelo DOM de 22/09/1995. 
 
 
 
 
 


