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Ofício Circular 032/2020 
Porto Nacional, 03 de Setembro de 2020. 

 
Aos(as)  
Secretários (as) Municipais / Presidentes de Fundação / Diretor(a) Universidade Federal   
 
 
Nesta  
 
 
Assunto: Requisição de Informações Sobre os Novos Representantes Governo - Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA   
 
 
Secretários (as) Municipais / Presidentes de Fundação / Diretor(a) Universidade Federal   
 
  

Alan Gomes dos Anjos, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8069/90- Lei Municipal 2431/2019 bem 
como as Resoluções CONANDA que tratam da referida questão), vem por meio deste requisitar de 
Vossas Senhorias e Excelência a indicação de novo representante titular e suplente que representará 
a referida secretaria / fundação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA.  

 
Cabe ressaltar que na indicação deve ser observado se o titular e suplente indicados 

anteriormente por Vossas Senhorias / Excelência não apresentaram justificativas de ausências / 
esvaziamento das reuniões do CMDCA, sendo assim, os mesmos não poderão ser indicados 
novamente, reafirmando a necessidade de indicação de novos servidores. 

 
O Prazo para indicação é até o dia 14/10/2020, cujos dados abaixo podem ser enviados 

através do e-mail: cmdcaportonacional@gmail.com; através de ofício, haja visto as restrições de 
pandemia COVID-19. 

 
Dados Necessários: 
 
Órgão: 
Nome Completo: 
Endereço Residencial: 
RG:    / CPF:   / Data de Nascimento:  
Tipo de Vinculação: 
Se é Titular ou Suplente  
 
Ressaltamos ainda que estamos com o processo de cadastramento / recadastramento das 

instituições / programas e projetos governamentais e não governamentais no CMDCA / FIA até o dia 
14/10/2020 (caráter obrigatório) caso tenha interesse ou desenvolva políticas públicas e serviços 
voltados para infância e adolescência. 

 
Maiores informações no site: https://fia.portonacional.to.gov.br/index.php/cmdca/;  
 
Certos da atenção desde já agradecemos nos colocando a inteira disposição para maiores 

informações. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

Alan Gomes dos Anjos 
Presidente do CMDCA (63) 98468-3417 

cmdcaportonacional@gmail.com  
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