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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL

CONSÊLHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CONVOCAçÃO

EDTTAL N".002t202'1

O Conselho Municipal dos Dirêitos da Criança e do Adolescefltes, no uso de suas

atÍibuições, fundâmêntâdâs na lei FedÍeâl N".8.0ô9190 em complernênto csm a Lei

MunicipâlN". 200/2015 que dispeies sobre a política Municipal de atendimento do§ direitos

da criança e do adolescente Eormas gerais para sua adêquada aplicaÉo e dá outras

providêncas:

Resolve:

Art. l" - Corvocar os conselheiros suplentes: Senhora ÍlraÍia Cólia do§ Santo§ ê o

Senhor Wamberto Amaro de Souza, êm razâo de licer}ça maternidade das conselheiÍas

tutelaÍes titulares do cargo.

Art,2" - Os Suplenies teráo o prâzo de 48 horas, a contâr da data de püblicação deste

êditã|, para sê aprcsentar ao setor dê recursos Humanos dâ prefeitura Municipal dê Duâs

estíadas mun;dos de cópias e oÍiginais dos documêntos citados em Anêxo 0'1 dêstê

edital.

AÍt. 3' - O não comparecimenlo do suplentê no prazo aqui estabelecido ao setoÍ de

êntregâ da documenlação êxigida neslê ediàal, sêÉ automãticamentê considêrãdÔ Go,'no

desistência desta convocação.

AÍ. ,[' - Em caso de desistência por parte do(a) suplente a esta convocação, o Conselho

Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente lançãra um novo êdital pãra

convocar o{a) póximo(a) suplente seguindo a ordem de votação, cotformê êsiabelecido

nâ Resolução CMDCA N.' 0'14/20'19.
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ArL 5' - A nomeaçâo dos suplentes será pelo prazo que perdurar a licença mâternidade

da conselheira tutelar titular do cargo.

Art. ô" - Este edital entrará eín vigor nâ dala de sua publicação.
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