
 
 
 

O CMDCA torna público o calendário das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias1de 2022: 

 

26 de Janeiro (16:00)* 

 Não houve quórum suficiente para realização da reunião. 
 

03 de Fevereiro (16:00 - Reunião Extraordinária)* 

 Definir os critérios de convocação dos suplentes do Conselho Tutelar para os casos de 
afastamento ou vacância do cargo;  

 Informar da necessidade de formalizar, através de resolução, a atual composição do 
Conselho Tutelar (titulares e suplentes); 

 Informar sobre a data do curso de capacitação que será ofertado aos conselheiros 
tutelares, conselheiros de direito e profissionais envolvidos na rede de proteção. 
 

24 de Fevereiro (16:00)* 

 Falar da desistência da Sra. Penha em continuar na presidência e a necessidade de 
uma nova eleição;  

 Informar sobre a desistência da Sra. Romilda em continuar no Conselho devido a 
questões familiares; 

 Retomar sobre a importância da construção do Plano de Ação para 2022; 

 Cobrar CT escala de plantões de atendimento e regularização do funcionamento em 
consonância com a legislação municipal vigente; 

 Reunião ordinária de março vai cair no dia da capacitação. 
 

08 de Março (16:00 - Reunião Extraordinária)* 

 

 Apresentar os ofícios da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Tutelar e a 
representação da Comissão Disciplinar quanto à postura do conselheiro tutelar Sr. 
Rubens Ismael de Oliveira. 

 

31 de Março (16:00)* 
 

 Falar do curso de capacitação que foi ofertado em março pelo CMDCA;  

 Informar da necessidade da construção do Plano de Ação de 2022;  

 Eleger a nova presidência;  

 Falar da renúncia do conselheiro tutelar, Sr. Rubens Ismael de Oliveira. 
 

 As reuniões acontecem na terceira quarta-feira do mês. 
 Próxima reunião: 20 de Abril. 

 
1 As reuniões Extraordinárias serão informadas a partir de suas necessidades de realização. 
*Reuniões realizadas e registradas em ata. 
** As pautas serão atualizadas 03 (três) dias antes das reuniões. 

 

 


