
 
 

 

RESOLUÇÃO  Nº 022/2022                                                           

                                                       

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Pedro Leopoldo, instituído pela Lei Municipal Nº1.837 de 
20/09/1992 com   atualizações da Lei Nº 3.415/2015, representado por seu 
Presidente em exercício Alberto Roberto de Paula, no uso de suas atribuições 
e em cumprimento das deliberações dos Conselheiros em Sessão Ordinária  
realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, virtualmente e com utilização da  
Plataforma ZOOM, conforme consignado na  gravação/( Ata ZOOM),e, 

                           Considerando a Lei Federal N 8.069/1990, que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

                           Considerando a Lei Municipal Nº3.415/2015, que dispõe 
sobre a Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, fixando as competências do CMDCA/PL; 

                            Considerando as recomendações contidas na Resolução 
CONANDA 105/2015, RESOLVE:    

            

Artigo1º - Tornar Público o Processo de Eleição dos Representantes da 
Sociedade Civil no Conselho, que será realizada em  Assembleia  Ordinária 
de Eleição  no dia 20 (vinte) de outubro de 2022, as 18:00(dezoito )horas , 
no  formato presencial ou virtual, com utilização da Plataforma ZOOM, a 
critério da Mesa Diretora e mediante as orientações contidas nesta 
Resolução.     

               

Artigo 2º - Convocar as Entidades inscritas,  ou que se inscreverem neste 
Conselho até a data da Assembleia de Eleição, para participarem do pleito, 
por seus representantes,  na qualidade de eleitores e candidatas ao exercício 
do mandato de  01 de janeiro  de 2023 a 31 de dezembro de 2024. 

  



Artigo 3º- As Entidades e/ou Organizações inscritas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pedro Leopoldo, 
poderão candidatar-se a 01(uma) das 05(cinco) vagas de Conselheiros 
Titulares e 05(cinco) Conselheiros Suplentes; 

Artigo 4º- As Entidades Candidatas apresentarão sua inscrição até a 
abertura da Assembleia de Eleição no dia 20 de outubro de 2022, 
oralmente ou por escrito dirigindo nesta hipótese, ofício à Presidência do 
CMDCA de Pedro Leopoldo/MG; 

Artigo 5º- ESTABELECER como critério de desempate na eleição, o maior 
tempo de inscrição no CMDCA/PL; 

Artigo 6º-  Compete a Mesa Diretora em exercício, a condução da 
Assembleia   de Eleição, facultado as Entidades  Candidatas  a interposição 
de Recursos da deliberações para o Plenário do CMDCA/PL, no prazo de 05 
(cinco) dias; 

 

Artigo 7º- Os Eventuais casos omissos a esta Resolução serão resolvidos 
pelos Conselheiros Membros da Mesa Diretora; 

 

Artigo 8º- A Mesa Diretora em exercício realizará ações de mobilização das 
Entidades ou Organizações, facultado a realização de Encontro com a 
participação do Ministério Público, Conselho Tutelar e Juizado da Infância 
e Juventude, na modalidade presencial ou virtual, esta, com a utilização da 
Plataforma ZOOM; 

 

 Artigo 9º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 


