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SECRETARTA EX§CUT|1/A DO CONSELHO Mt'NTCTPAL DOS DTRETTOS DA CR|ANçÂ E DO ADOLESCENÍE

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DÁ
DESISTÊNCIA E CONYOCAÇÃO DE
SAPLENTE CONSELÍTEIRO TTTTEI"4R E DÁ
OATRAS PRÜWDÉNCTÁí.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de
Ourilândia do Norte, Estado do Pará, órgão formutrador. deliberativo, e controlador das políticas
e das ações de atendimento aos direitos da criança e do adoiescente, criado por força de Lei
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no uso de suas

atribuições legais que lhes são conferidas, através da Lei Municipal 648, de 3l de março de
2017 e

CONSIDERANDO a desistência de DEUSELINA MOREIRA MONTELO. convocada
pelo Editai de Convocação No 00512ü22 de 30 de junho de2ü22.

RESOLVE:
Aú. 1o - Homologar desistência da suplente de conselheira tutelar, o senhor

VITOR FARIAS BARBOSA DOS SANTOS e da senhora DE{JSELINA MOREIRA
MONTELO, a mesma compareceu perante a Secretaria Executiva do CIMDCA, assinando o
termo de desistência do cargo, expressando assim, o não interesse em exerÇer seu direito de
suplente de Conselheiro tutelar em nosso município.

Art.2o - E obedecendo a ordem do DECRETO A27nA20 de 10 de janeiro de 2020, este
conselho convoca a Sr. ORDILEI GOMES VIEIRA, para exercer a função de conselheiro
tutelar em nosso município, no prazo de l0 dias corridos a partir da data da publicação do Edital
de Convocação.

Art, 3" - A Secretaria Executiva do CMDCA fica responsável por contactar o
convocado, proceder em todas as obrigações, para contratação e/ou desistência do cargo,
IMEDIATAMENT'E, para que possa exercer suas funções no Conselho Tutelar, e em caso de
recusa, convocar imediatamente o próximo suplente da lista o sr. REGINALDO PINHEIRO
DOS SANTOS.

AÉ. 4' - Esta Resoluçãr: entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em conlrário.

Ourilândia do Norte, 21 de julho de2022.

de Almeida

CMDCA doNorle-PA

Ána Maria Olivetru de iesus
§eerelário Executiva

Rua 15, esquina com a 17, em frente à Praça das Crianças, s/no, Centro
Ourilândia do Norte-PA/ CEP: 68.390-000
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