
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
CNPJ: 05.849.955/0001-31 

UNIDOS PARA O PROGRESSO VOLTAR 
DECRETO N°. 127/22 GAB/PMA 21 DE JUNHO DE 2022. 

DISPÖE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOs DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE - CMDC; 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAJAS/PA EM EXERCICIO, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o que dispõe o Art. 67, inciso I, da Lei Orgânica do 

Municipio de Anajás. 

Considerando Secção I, Art. 8°, inciso II da Lei Mun. n°. 067/02; 

RESOLVE: 

Art. 1°- NOMEAR os membros abaixo relacionados para COMPOR O 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CMDC para o BIÊNIO 2022-2024 (período de 21 de junho de 2022 a 21 de junho de 2024). 

OLICIO GONÇALVES SILVA DOS ANJOS 
706.733.302-49 

NOME 

CPF 
INSTITUIÇÃO 

GOVERNAMENTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
TITULAR CARGO 

NOME TAMARA LOPES 

CPF 849.365.552-53 

INSTITUIÇÃO 
SOCIEDADE CIVIL IGREJA QUADRANGULAR 

ORGANIZADA 
CARGO SUPLENTE 

NOME NÚBIA DO SOCORRO B. PIMENTEL MATOS 
CPF 400.445.212.-00 

INSTITUIÇÃO 
SOCIEDADE CIVIL IGREJA QUADRANGULAR 
ORGANIZADA 

CARGO TITULAR 

AV.PEDR0 JOSÉ DA SILVAN°.01,CENTRO, CEP. 68810-000 ANAJAS-PARA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
CNPJ: 05.849,955/000 1-31 

UNIDOS PARA O PROGRESSO VOLTAR 

FELIPE DE SOUZA BRILHANTE NOME 
CPF 067.292.202-95 

INSTITUIÇÃO 
CIVIL ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES SOCIEDADE 

ORGANIZADA 
CARGO SUPLENTE 

OURIPSON DALVAN L. FELIX 

877.917.142-72 
INSTITUIÇÃO 

NOME 
CPF 

GOVERNAMENTAL ASSISTENCIA SOCIAL 
CARGO TITULAR 

NOME MARIA DO PERPETUO SOCORRO DO 

NASCIMENTO REIS 

CPF 064.557.432-53 
INSTITUIÇÃO 

EDUCAÇAO 
TITULAR 

GOVERNAMENTAL 

CARGO 

NOME JOSIANE DE S. RODRIGUESS

CPF 988.159.112-00 

INSTITUIÇÃO 
GOVERNAMENTAL ADMINISTRAÇÃO 

CARGO SUPLENTE 

NOME AURIANA DE FREITAS PEREIRA 
CPF 915.852.012-00 

INSTITUIÇÃO 
SOCIEDADE CIVIL PASTORAL DA CRIANÇA 
ORGANI1ZADA 
CARGO TITULAR 

AV.PEDRO JosÉ DA SILVA N". 01, CENTRO, CEP. 68810-000-ANAJAS-PARA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAIÁS 
CNPJ: 05.849.955/0001-31 

UNIDOS PARA O PROGRESSO vOLTAR 

NOME MARIZELI DE FREITAS MENDES 

CPF 775.777.522-15 
INSTITUIÇÃO 

SOCIEDADE CIVIL PASTORAL DA CRIANÇA 

ORGANIZADA 
CARGO SUPLENTE 

NOME 
CPF 

KENNIA SAMILA DA SILVA FERREIRA 

917.008.542-53 
INSTITUIÇÃO 

GOVERNAMENTALASSISTENCIA -CREAS 
CARGOO SUPLENTE 

NICOLE FREITAS DOS SANTOS5 

031.607.552-31 
NOME 

CPF 

INSTITUIÇAO 
GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CARCO TITULAR 

NOME REGINALDO BORGES DOS SANTOS 
CPF 677.844.702-82 

INSTITUIÇÃO 
GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CARGO SUPLENTE 

NOME RODRIGO NASCIMENTO CARVALHO 
CPF 028.902.062-03 

INSTITUIÇAO 
GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUPLENTE CARGO 

NOME SANDRA CANDIDO DA COSTA 
958.491.902-44 CPF 

INSTITUIÇÃO 
SOCIEDADE CIVILCENTRO APOSTOLICO JOAN BONAL - LIND0 

ORGANIZADA 
CARGO 

LAR 
TITULAR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
CNPJ: 05.849.955/0001-31 

UNIDOS PARA O PROGRESSO VOLTAR 

NOME ELIZANDRA LOPES DOS SANTOS 
CPF 030.058.772-48 

INSTITUIÇÃO 
SOCIEDADE CIVIL CENTRO APOSTOLICO JOAN BONAL - LINDO 

ORGANIZADA LAR 
CARGO SUPLENTE 

Art. 2°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

JOAO' NASC*MENTÓE SILVA FILHO 
Prefeito Municipal, em exercicio 

ALDOMIR'RICAÍ 
Secretario Municipal de Administração 
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CMDCA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CHDCA AAASPA 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE ANAJÁS. 

CAPÍTULO 
DAS DISPOSIçÕES PRELIMINARES

Art. 1- O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
ANAJAS, aqui denominado simplificadamente de CONSELHO DE DIREITOS-CMDCA, criado 
pela Lei Municipal n°198/2015, de 02 junho de 2015, no uso das atribuições legais que Ihe 

confere no Artigo 20 e inciso IV da lei municipal 198/2015, que prev� o direito do Conselho em 

escolher seu regimento interno, a partir da presente data reger-se-á por este REGIMENTO 
INTERNO, seguindo as diretrizes traçadas pela Lei Municipal que o criou, pela Lei Federal n° 

8.069/90, pelas modificações previstas na Lei 8.242/91 e por outros diplomas legais aplicáveis 
à matéria. 

CAPÍTULO 
DA SEDEE FINALIDADES DO CONSELHO DE DIREITOs 

Art. 20 O CONSELHO DE DIREITOS tem sua atuação em todo o território do 

Municipio de Anajás com sede no município, situada à Avenida Magalhães Barata, n° 01, 

Bairro Centro, o qual deverá ser divulgado à população e às autoridades constituídas e com 

atuação neste municipio. 

Art. 3-0 CONSELH0 DE DIREITOS tem por finalidade o cumprimento da Lei 

Municipal n° 198/2015, da Lei Federal n° 8.069/90 e das Constituições Estadual e Federal, com 

as alterações legislativas que Ihes seguirem, em tudo que seja de sua competência 
relativamente às crianças e adolescentes do Municipio de Anajás. 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DIREITOS 

SESSÃOI 
DA ELEIÇÃO E REUNIÖES DA DIRETORIA 

Art. 4 Para coordenação de suas atividades, o CONSELHO DE DIREITOS 

elegerá uma diretoia composta por um Presidente, um Vice-Presidente, secretário e 

Tesoureir, os quais serão escolhidos por seus pares, logo na primeira sessão do colegiado, 

com mandato de 02 (dois) anos, relativamente à sua primeira diretoria, a votação será aberta, 

mediante a apresentação de chapas e poderão concorer os conselheiros titulares 
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S 10-Nos 30 (trinta) dias que antecederem o término do mandato dos 

Conselheiros eleitos como membros da diretoria, esta, providenciará em nova eleição, que 

deverá realizar-se na segunda quinzena do mês que antecede ao término do mandato da 

mesma. 

S20- Se por qualquer motivo algum dos Conselheiros eleitos para compor a 

diretoria não mais fizer parte do CONSELHO DE DIREITOS ou renunciar ao cargo na diretoria, 

a entidade deverá encaminhar o outro representante, no prazo máximo de 30 dias, de modo a 

suprir a vaga até a complementação do mandato da diretoria eleita. 

Art. 5 O colegiado reunir-se-á em sessão ordinária 

mensalmente, e em sessões extraordinárias quando for necessário, devendo (escolher o dia da 

semana e horário fixo para as reuniões), na sede do Conselho de Direitos 

SESSÃO I 

DA PRESIDÊNCIA DO CONSEHO DE DIREITOS 

Art. 6°- O Presidente é o representante legal do CONSELHO DE DIREITOS nas 

suas relaçães extemas, cabendo-lhe as funções administrativas e a direção de todas as 

atividades internas, competindo-lhe 
aconvocar, presidir, instalar e dar andamento às reuniðes do CONSELHO DE 

DIREITOS E DA DIRETORIA, dirigindo os trabalhos e apreciando as questões de ordem 

bjdeterminar ao Secretário a leitura das atas e comunicações que entenda 

convenientes; 

clestabelecer os pontos das questões sujeitas a votação; 

d)destituir os membros das Comissões, nos termos do art. 12, deste Regimento 

e)assinar as atas das reuniões, as resoluções, as correspondências e os demais 

expedientes que não contrariem os objetivos da Lei Municipal n 198/2015. 

apresentar anuaimente ao plenário do CONSELHO DE DIREITOS, em sua 

última reunião ordinária o relatório resumido das atividades desenvolvidas 

g)fazer executar todos os atos previstos neste Regimento, da lei Municipal n 

198/2015 e na Lei Federal 8.069/90, bem como os demais encargos de direção e orientação 

administrativa que não constituam atos privativos de outros membros. 

Art. 7 Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus 

impedimentos, licença ou ausências

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA 
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Art. 8°- Compete ao Secretário (a): 
a)redigir as atas, resoluções e toda a correspondência do Conselho ou determinar 

que funcionário o faça, sob sua responsabilidade e orientação; 
b)assinar, em conjunto com o Presidente as atas, resoluções e outros 

documentos que o Conselho determine 
c)zelar pelos arquivos, livros e documentos do Conselho, cuidando para que toda 

a correspondência seja protocolada 
d)elaborar a pauta das reuniðes do Conselho, de acordo com as matérias 

encaminhadas até as 48:00 horas anteriores à realização das mesmas e mantê-la disponivel 

aos Conselheiros, para consulta, nas 24:00 horas anteriores å sua realização, 
e)anotar as presenças e ausências dos Conselheiros e, mensalmente, verificar a 

ocorência ou não de faltas injustificadas às reuniões, comunicando-as ao Presidente ou sendo 

deste as faltas ao Vice - Presidente; 

fauxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições; 

g)secretariar, da mesma forma, os trabalhos da diretoria 

h)exercer outras atribuições que venham a Ihe ser conferidas em resoluções do 

Conselho. 

SESSÃO IV 

DAS COISSÖES 

Art. 09 O CONSELHO DE DIREITOS poderá formar comissões para a execução 

de atividades técnicas ou de assessoramento e desenvolvimento de atividades especificas, 

segundo suas necessidades, estabelecendo prazos para a conclusão dos trabalhos, podendo o 

Presidente destituir seus membros, se inobservados esses prazos 

SESSÃO V 

DO FUNCIONAMENTO EM GERAL 

Art. 10- Para o desempenho de suas atribuições o CONSELHO DE DIREITOS 

solicitará ao Poder Executivo funcionários e material administrativo em cumprimento do 

disposto na Lei Municipal n° 198/2015, ficando as instalações e funcionários sob orientação e 

fiscalização da Diretoria, que representará à mesma administração a respeito de alterações 

que se façam necessárias. 
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Art. 11- Os membros titulares do CONSELHO DE DIREITOS poderão requerer 
Icença de suas atividades, substituindo-se os mesmos, no periodo, por seus suplentes, ciente 
a entidade ou órgão que os indicou 

Art. 12- Se o periodo de afastamento implicar na ausência de 03 (trés) reuniðes 
Consecutivas ou 06 (seis) alternadas durante um ano, o Conselheiro titular será definitivamente 
substituido por seu suplente, que exercerá o cargo até o término do mandato para o qual foi o 
titular indicado, solicitando-se à entidade a indicação de novo suplente. 

Art. 13 Em seus impedimentos ou ausências, o Conselheiro titular deverá, 
comprovadamente, comunicar tais fatos à entidade ou ao próprio suplente, com anteced�ncia 
de, no mínimo, 01 (um) dia, para substituí-lo nas reuniões, sob penia de ser considerada 
injustificada sua falta. 

SESSÃO VI 
DAS REUNIÖES DO CONSELHO DE DIREITOSS 

Art. 14 O CONSELHO DE DIREITOS, reunir-se-á ordinária, extraordinária e 

solenemente, em local pré - determinado. 

S 1- As reuniões ordinárias realizar-se-ão mensalmente de acordo com 

calendáio acordado pelo colegiado. 
S20 As reuniðes extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, pela 

Diretoria ou por 05 (cinco) membros do CONSELHO DE DIREITOS, com antecedência de, no 

minimo, 48:00 (quarenta e oito) horas, mediante comprovante da convocação, pré 

determinando os assuntos para a reunião. 

$ 3-As reuniões solenes serão convocadas para se dar publicidade da atuação 

do CONSELHO DE DIREITOS, empossar o CONSELHO TUTELARe sempre que o interesse 

público recomendar, desde que aprovada a convocação por metade, mais um, de seus 

membros presentes em reunião expressamente convocada para tal fim. 

S 4- De cada reunião será lavrada ata circunstanciada e, havendo decisões, 

observar-se-á o disposto na Lei Municipal n° 198/2015. 

S5- Nas atas constarão, expressamente, o nome dos Conselheiros presentes 

S6-A justificação das faltas às reuniões deverá ocorrer até a data da sessão 

seguinte àquela em que ocorreu a falta, para apreciação pelo CONSELHO DE DIREITOS, 

excluido do voto o Conselheiro faltoso 

S70 Não sendo considerada justificada a falta, o Conselheiro faltoso poderá 

solicitar reexame da decisão por, no mínimo, 05 (cinco) Conselheiros 

$ 8-De ambas decisões será cientificado o Conselheiro no prazo de 05 dias, 
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Art. 15- Perderá o mandato o conselheiro de direitos que transferir sua residência 

para fora do município; que for condenado por crime ou contravenção;, descumprir os deveres 

de sua função, sendo que neste caso o fato será apurado em processo administrativo com 

ampla defesa e voto favorável à cassação do mandato de 2/3 (dois terços) dos membros do 

Conselho de Direitos. 

Art. 16- A penalidade de perda do mandato, será iniciada por 

procedimento administrativo, resguardados sempre os principios da ampla defesa e do 

contraditório, o qual será presidido pelo Presidente, mediante representação de qualquer 

pessoa ou por conselheiro(a) de direitos, sempre acompanhada de início de prova ou indicação 

de tais provas pelo(a) denunciante, sendo os fatos imediatamente comunicados ao Ministério 

Püblico para que ciente dos fatos tome as providências que entender necessárias. 

$10. Ofa) Conselheiro(a) de Direitos denunciado(a), instaurado o procedimento, 

deverá ser cientificado por escrito com prazo de quinze dias para apresentação de defesa, 

podendo fazé-lo através de advogado(a) constituido; 

$20 Apresentada a defesa, ou não tendo sido apresentada apesar do(a) 

conselheiro(a) de direitos ter sido cientificado(a), o Presidente do Conselho de Direitos 

determinará a notificação de pessoas que possam testemunhar e esclarecer os fatos, bem 

como solicitar de outros órgãos documentação para instruir os autos, desde que esta não seja 

sigilosa, quando o órgão ministerial deverá ser comunicado para investigar os fatos 

s3° Do despacho do Presidente macando oitiva ou solicitando documentos, ofa) 

conselheiro(a) de direitos acusado(a), ou seu advogado constituído, deverá ser intimado para, 

querendo, acompanhar tais diligëncias, 

$40. Após a colheita de prova, o Presidente do Conselho de Direitos designará 

reunião para a votação da perda do mandato, sendo que nesta a votação será feita pelos 

conselheiros titelares com presença de 2/3 (dois terços), exceto o(a) acusado(a), votando o 

Presidente somente no caso de desempate 

$5. Decidida a perda de mandato, pelo Conselho de Direitos, o Presidente 

declarará vago o cargo e comunicará o fato ao Poder Executivo, à entidade que eventualmente 

indicou o(a) conselheiro(a) de direitos afastado e ao Ministério Público, providenciando o 

próprio Conselho de Direitos que providenciará a convocação do suplente para assumir as 

funções, 
$6°. As decisões de advertência, suspensão ou perda do mandato do Conselho 

de Direitos, assim como as demais administrativas, podem ser revisadas pelo Poder Judiciário; 
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$7 No caso do(a) acusado(a) ser o(a) Presidente do Conselho de Direitos, suas 

funçoes mencionadas neste artigo serão assumidas por conselheiro(a) de direitos indicado pela 

maioria de seus pares para tal mister 
Se. A instauração de procedimento pelo Conselho de Direitos para decidir sobre 

a perda de mandato não prejudica ou impede que pelo Ministério Público haja instauração de 
inquérito Civil público ou procedimento administrativo para o mesmo fim, ou inclusive a tomada 

de provid�ncias judiciais por este último órgão no sentido de afastar liminarmente oOu 

definitivamente o(a) conselheiro(a) de direitos denunciado(a). 
S9- A apreciação de matéria relativa à cassação do mandato de Conselheiro de 

Direitos deverá ser comunicada com antecedéncia mínima de 5 dias aos membros do 
CONSELHO DE DIREITOS, excluído da votação o Conselheiro diretamente interessado no 

resultado da votação. 

CAPÍTULOIV 
DAS DISPOsIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 17 Após a eleição da diretoria, na primeira reunião ordinária o Presidente 
dará posse aos Conselheiros suplentes, ao quais substituirão os Conselheiros titulares nas 
Suas ausências, impedimentos ou licenças. 

Art. 18- Os atos da Diretoria que contrariem os objetivos da Lei Federal 8.069/90 
Lei Municipal n 198/2015. poderão s ser revistos pelo próprio CONSELHO DE DIREITOS, 

que poderá invalidá-los pelo voto de metade mais um de seus membros. 
Art. 19-O presente REGIMENTO INTERNO somente poderá ser alterado 

em reunião, especialmente convocada para tal fim, presentes, 2/3 (dois terços) de seus 
membros na 1 convocação, realizadas estas últimas 10 dias após a 1a convocação e com 
intervalo de 1 ( uma) hora entre a 2 e 3 convocações. 

Art. 20 - Este REGIMENTO entrará em vigor na data de sua aprovação, 
seguindo-se as assinaturas dos Conselheiros presentes. 
Regimento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Municipio De 
Anajás, aprovado em 16 de novembro de 2017. 

Cnicnn G.vluna Matin 

Maia Buaditu U COIu 
Noass der Pa.aas a 
Wane unba da u 
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