
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
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2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL N. 01/2021/CMDCA 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Laurentino no uso de 

suas atribuições legais, através da Comissão Especial Eleitoral resolve RETIFICAR o 

Edital n. 01/2021/CMDCA que “abre inscrições para o processo de escolha dos 

membros suplentes do Conselho Tutelar de Laurentino”, a fim de  promover alterações 

do calendário proposto neste Edital, considerando o baixo número de candidatos inscritos.  

 

 

ONDE SE LÊ: 

12.1   Calendário simplificado para o processo de escolha dos membros suplentes do 

Conselho Tutelar de Laurentino: 
Data Etapa 

19/07 a 24/09/2021 Prazo para inscrição / registro das candidaturas (ANEXO A) 

27/09/2021 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e indeferidos. 

28/09/2021 Prazo para interposição de recurso do candidato inabilitado e demais 

interessados junto à Comissão Especial Eleitoral (ANEXO B) 

29/09/2021 Publicação pelo CMDCA do resultado final dos candidatos habilitados 

31/10/2021 Eleição 

03/11/2021 Publicação da apuração no Diário Oficial do Município e na página 

eletrônica da Prefeitura 

10/11/2021* Capacitação para os suplentes eleitos  
*Nessa data será enviado o material e o suplente terá o prazo de 7 (sete) dias para realizar relatório das atividades, 

conforme item 7.3 

 

 

LEIA-SE 

12.1 Calendário simplificado para o processo de escolha dos membros suplentes do 

Conselho Tutelar de Laurentino: 
Data Etapa 

19/07 a 04/10/2021 Prazo para inscrição / registro das candidaturas (ANEXO A) 

05/10/2021 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e indeferidos. 

06/10/2021 Prazo para interposição de recurso do candidato inabilitado e demais 

interessados junto à Comissão Especial Eleitoral (ANEXO B) 

07/10/2021 Publicação pelo CMDCA do resultado final dos candidatos habilitados 

07/11/2021 Eleição 

08/11/2021 Publicação da apuração no Diário Oficial do Município e na página 

eletrônica da Prefeitura 

17/11/2021* Capacitação para os suplentes eleitos  
*Nessa data será enviado o material e o suplente terá o prazo de 7 (sete) dias para realizar relatório das atividades, 

conforme item 7.3 

 

Laurentino, 27 de setembro de 2021. 
 

 

 
Juliana Carneiro Pascal Wolf  

Presidente do CMDCA 
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