
                                         

 

 

 

RETIFICAÇÃO nº. 01, do Edital nº. 01/2019/CMDCA, que trata das inscrições para o processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar de São Joaquim 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Joaquim, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014, e na Lei Municipal n. 4.613/2019, retifica parcialmente o 

Edital nº. 01/2019, que abre as inscrições para a escolha dos membros do Conselho Tutelar para atuarem no 

Conselho Tutelar do Município de São Joaquim, e dá outras providências. 

 

1. Nos termos da Lei Federal nº. 13.824/2019, que trata da recondução ilimitada dos membros do 

Conselho Tutelar, ao processo de escolha em curso, ONDE SE LÊ: 

 

4.1 O membro do Conselho Tutelar, eleito no processo de escolha anterior, que tiver exercido o cargo por 

período consecutivo superior a um mandato e meio, não poderá participar do presente processo”. 

 

LEIA-SE: 

 

4.1 Poderão participar do presente Processo o membro do Conselho Tutelar, eleito no processo de 

escolha anterior. 

 

2. Onde se lê: 

 

10. DA APURAÇÃO 

10.1 A apuração dar-se-á no Auditório Suzana Scóss Bianchini (anexo a EEB Martinho de Haro), 

imediatamente após o encerramento do pleito eleitoral, contando com a presença do representante do Ministério 

Público e da Comissão Especial Eleitoral. 

 

LEIA-SE: 

 

10.1 A apuração dar-se-á no Átrio da EEB São José, imediatamente após o encerramento do 

Pleito eleitoral, contando com a presença do representante do Ministério Público e da Comissão Especial 

Eleitoral. 

 

 

 



                                         

 

 

3 Onde se lê: 

 

7.15 Entre os dias 13 (treze) e 14 (quatorze) de julho de 2019, será realizada a capacitação dos 

candidatos considerados habilitados. 

 

LEIA-SE: 

 

7.15 No dia 20 (vinte) de julho de 2019 será realizada a capacitação dos candidatos considerados 

habilitados, no município de Lages, cujo local será comunicado com antecedência de cinco dias. A 

Prefeitura Municipal oferecerá transporte para o deslocamento dos mesmos. 

 

4 Onde se lê: 

 

12. DO CALENDÁRIO 

12.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar: 

 

Data Etapa 

13 e 14/07/2019 Capacitação dos candidatos habilitados. 

 

LEIA-SE: 

 

Data Etapa 

20/07/2019 Capacitação dos candidatos habilitados. 

 

São Joaquim, 21 de maio de 2019. 

 

 

 

Luciane dos Santos Velho 

Presidente do CMDCA 

 

 

Sarita Nunes 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

 

 


