
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 CMDCA DE IGUATU/CE 

CRIADO PELA LEI Nº 90/90 

E REGULAMENTADO PELA LEI Nº 1.543/11 

  

RESOLUÇÃO Nº 032/2019 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Iguatu-

CE, criado pela Lei Municipal Nº 90/90, em conformidade com o disposto na Lei Federal 

nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, na Lei Municipal 

n° 2.662, de 03 de abril de 2019, na Resolução N° 16/2019-CMDCA, no uso de suas 

atribuições legais. 

 

Considerando a Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

Considerando a Resolução 170 de 2014 do CONANDA; 

 

Considerando o Edital nº 002/2019 do CMDCA; 

 

Considerando a Resolução nº 026/2019-CMDCA; 

 

Considerando a Resolução 027/2019-CMDCA, que elimina um pré-candidato; 

  

Considerando a Resolução 028/2019-CMDCA, que classifica um sexto pré-candidato para 

a segunda fase do processo de escolha para Conselheiro Tutelar; 

 

Considerando a deliberação em Reunião Extraordinária realizada dia 29 de julho de 

2019. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Alterar o Art. 3º da Resolução nº 026/2019-CMDCA: 

 

ONDE SE LER: 

Art. 3º – Tornar público que, dos 17 pré-candidatos inscritos e aptos para 

fazer o teste escrito e a redação, apenas 5 atingiram a pontuação exigida 

que é de no mínimo 60 pontos. Ficando estes, já classificados para a 

segunda fase da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares (em anexo 

seguem os nomes dos classificados). 

  

LÊ-SE: 

Art. 3º – Tornar público que, dos 17 pré-candidatos inscritos e aptos para 

fazer o teste escrito e a redação, apenas 6 atingiram a pontuação exigida 

que é de no mínimo 60 pontos. Ficando estes, já classificados para a 

segunda fase da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares. 

 

 

Art. 2º – Alterar o Art. 5º da Resolução nº 026/2019-CMDCA: 

 

ONDE SE LER: 

Art. 5º – De acordo com a Resolução nº 170 do CONANDA, de 10 de 

dezembro de 2014, no seu Art. 13 §1º e §2º, o CMDCA resolve: 

§ 1º Aplicar uma nova prova para os 12 pré-candidatos que não 

atingiram a pontuação exigida, de acordo com o calendário em anexo a 

esta resolução. 
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§2º O teste escrito será de caráter eliminatório e os pré-candidatos 

deverão atingir no mínimo 60 pontos (somados a prova de título e 

redação). 

§3º Em persistência de não se obter os 05 candidatos restantes para 

completar o mínimo de 10 candidatos, o teste escrito passará a ter 

caráter classificatório, ficando classificado entre os 12 pré-candidatos 

os 5 primeiros com maior pontuação. 

 

LÊ-SE: 

Art. 5º – De acordo com a Resolução nº 170 do CONANDA, de 10 de 

dezembro de 2014, no seu Art. 13 §1º e §2º, o CMDCA resolve: 

§ 1º Aplicar uma nova prova para os 10 pré-candidatos que não 

atingiram a pontuação exigida. 

§2º O teste escrito será de caráter eliminatório e os pré-candidatos 

deverão atingir no mínimo 60 pontos (somados a prova de título e teste 

escrito). 

§3º Em persistência de não se obter os 04 candidatos restantes para 

completar o mínimo de 10 candidatos, o teste escrito passará a ter 

caráter classificatório, ficando classificado entre os 10 pré-candidatos 

os 4 primeiros com maior pontuação final (somados a prova de título e 

teste escrito). 

 

Art. 3º – Considerando a Resolução nº 170 do Conanda, Art. 13, §2º e o resultado final do 

segundo teste escrito realizado no dia 21 de julho de 2019, após os recursos impetrados 

pelos pré-candidatos, constatou-se o empate na pontuação final entre o 4º (quarto) e o 5º 

(quinto) colocados(as), o CMDCA RESOLVE: 

 

§ 1º Que os dois pré-candidatos empatados no 4º (quarto) e no 5º (quinto) colocado(a), na 

pontuação final pós-recursos, ficam classificados os dois para a segunda fase. 

 

 

Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor na data de 29 de julho de 2019.  

 

Iguatu/CE, 29 de julho de 2019. 
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Maria Suerda Alves Bandeira 

Presidente do CMDCA 

Biênio 2019-2021 

 

 

 

 

 


