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RESOLUÇÃO 03/2019 

 

Dispõe sobre a prorrogação das inscrições e alteração do Edital 

01/2019 que regulamenta o processo de escolha do Conselho 

Tutelar de Vista Alegre/RS, para o quadriênio de 2020-2024 e 

dá outras providencias. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Vista Alegre, 

no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor e; 

- Considerando que foi publicada a lei Federal nº 13.842 de 09 de maio de 2019, que altera o 

artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA- permitindo a recondução de conselheiros 

tutelares por novos processos de escolha.  

- Considerando que o Município possui conselheiros tutelares em segundo mandato, oidendo, 

assim, concorrerem novamente nesse processo de escolha com base nesta nova Lei; 

- Que existe a real necessidade de se ter um número satisfatório de candidatos para o 

preenchimento das cinco vagas de titulares e ainda de se contar, com, no mínimo 05 suplentes; 

- Considerando, que as inscrições para o processo de escolha se encerram nesta data; 

- Considerando que a retificação do Edital para o cumprimento da nova Lei Federal e a 

prorrogação do prazo de inscrições são medidas que merecem ser implantas e não acarretarão 

prejuízos às demais fases do processo e ao cumprimento das datas e prazos estabelecidos, para a 

realização da eleição no dia 06 de outubro de 2019;  

 

RESOLVE: 

Art.1º Retificar o edital 01/2019, especialmente o item 3.1, para permitir que o Conselheiro 

Tutelar em segundo mandato consecutivo possa realizar sua inscrição e candidatar-se ao processo de 

escolha em andamento, uma vez que o impedimento legal foi revogado pela entrada em vigor da Lei 

Federal nº. 13.824/2019. 
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Art. 2º. Retificar o Edital nº. 01/2019 para  prorrogar até dia 05 de junho de dois mil e dezenove 

as inscrições para o processo de eleição de conselheiros tutelares. 

 Art. 3º Esta resolução entra em vigor na presente data. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE, AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 

 

_______________________________________ 

ELISANDRA ALVES 

PRESIDENTE DO COMDICA 


