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Duas Estradas/PB 12 de Agosto dê 2019

PREFEITURÀ MUNICIPÁI DE DUÂs ESTRÀOAS

SECRf;'IARIA MUNICIPAI DE ÂSSISTEI{CIA SOCIAT

coNsELHo MUN|CTPAL DO D|RE|TO OA5 CRTANçAs E DO AOOLESCENTE -

CMDCA

RESOLUçÃo olv2olg

A CoordenãÉo da Comlssão Especial Íormadâ com o fim exclusivo de realizar o
processo unificado de escolhas dos conselheiros tutelaÍes do municipio dê
Dues Estradas - PB, no uso das comp€tências quê lhe foÍam atribuidâs atravez

do edital de número @1/2019 do CMDCA e pela ÍesoluÉo 17O do CONANDA

RESOLVÊ:

CONSIOERAT{DO a diwlgação do resultado do exame de conhecimento sobre

o Estatuto da Criança e do Adolescente publicado nã resolução 0@/2019, na

quâl se veÍiÍlcou a lnexistênciâ do númêro mínimo para o procêguimento

regular do plêito na forma do artigo 13 da resoluÉo 17o do CONANDA, que

prevê a necessidade de no mínimo 10 (dez) candidatos deüdamente
habllitados;

COi|§IDEnAI{DO quê o item 6.5 do Edltal @Í2{)19 e o §l' do artigo da

resolução 17o do CONANDA prevê a suspmsão do ceÍtaÍne e ÍEbertIra do
prazô parâ inscriçõês dê nôvas candidâturât rem pÍÊiuizo de gÊrrntia de psÊ
dos novos conselheiros ao término do sêu mandato em curso, RÊSOLVE:

REABÍ|R ãs ihcÍiçôes de pr&candidatos à funÉo de Conselheiro(â,

Tutelar no p€rlodo de Lzl@12O19 à Lrl6l2o19, com o preênchimento

do formuláÍio, de inteira responsabilidade do(a) interessado{a},

disponÍvel na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimemnto de

Vínculot situâdo na Rua Bônolomeu - SN, Bairro Centro de Duas

Estradas - PB e entrega dos documentos consrantes no ponto 4 do

edital 001/20í.9.
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Os formulárics preenchidos e as cópias dos docunientos deverão sêr

entregues, mediante proiocolo. no período e endereço acima. das ô:00

hoÍas às 12:00 horas.

A numeração do candidato será de aco.do cÕm a ordem de inscrição. sem

prejuíza daquela que tenha sido direcionada âo eventual cancjidatc

definitivo no prâzo regular de inscriçóes.

3. DETÉRM,NAR que se publrque â presente Resoluçãc no Oiário Oficial do

Município.

Duas Estradas, 12 de Agosto de 2019

Gustavo Leai Silva
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