
 

 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

Ata nº 14 da reunião da Comissão do Processo Eleitoral para cargo de 1 

conselheiros tutelar 2019 - designada pela Resolução 3/2019 - realizada dia 13 2 

de maio de 2019, às 13h00min horas para discussão da seguinte pauta: 3 

Promulgação da Lei Federal nº 13.824/2019, a qual altera o artigo 132 do ECA, 4 

e autoriza a recondução ilimitada dos conselheiros tutelares, mediante novo 5 

processo de escolha. A pedido da Secretaria de Assistência Social, participou 6 

da reunião a Procuradora Geral do Município de Tamarana, Sra. Laura Emili 7 

Salgado, que emitiu parecer sobre a recondução de conselheiros tutelares que 8 

já estão na função há mais de um mandato e meio em resposta a 9 

Comunicação Interna da Secretaria de Assistência Social. De acordo com o 10 

parecer, o Edital 1/2019/CMDCA que disciplina sobre a eleição para 11 

Conselheiro Tutelar no Município de Tamarana foi publicado em 01/04/2019, e 12 

sobre o “prisma jurídico torna-se inócua a aplicação de um dispositivo legal que 13 

não seja a normativa aplicável à época que perfez o ato jurídico.” Porém, 14 

destaca que o parecer é “meramente opinativo, posto que o gestor ou o 15 

conselho que tem prerrogativa para deliberação dos atos têm 16 

discricionariedade das decisões que considerar oportunas para a 17 

Administração Pública.” Dessa forma, os membros da comissão presentes, 18 

considerando o referido parecer e a Recomendação emitida através do Oficio 19 

9/2019/CAOP PR (para que seja imediatamente providenciado o reinício do 20 

Processo Eleitoral, de forma a ampliar a participação democrática do pleito) 21 

deliberaram pelo encaminhamento da demanda para o Conselho Municipal dos 22 

Direitos da Criança e do Adolescente, cuja reunião extraordinária será 23 

realizada dia 16/05/2019 às 13h30min no Salão do Projeto Solipar. Não 24 

havendo mais nada a tratar, eu Fernanda Grasiella Ramos Soares, lavrei a 25 

presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 26 

Maisa Cristina Yshigue Nakata (presidente da Comissão) 27 

Mariza Assumpção Jorge (Vice Presidente da Comissão) 28 

Ana Carolina Guimarães (1ª Secretária da Comissão) 29 

Laura Emili Salgado (Procuradora Geral do Município) 30 


