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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

 
PORTARIA N° 001/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

Comunica a exoneração do membro da 
comissão eleitoral de apuração dos 
votos, do processo eleitoral para 
escolha dos conselheiros tutelares do 
município de Itabaiana-PB para o 
período de 2020 a 2024. 

O PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe é conferido nos termos do parágrafo 
único do artigo 1º da resolução nº001/2019 do CMDCA e 
também pelo que lhe é conferido pela Lei Municipal 691/2019. 
Considerando a renúncia da senhora Maria Auxiliadora Correia 
de Melo ao cargo de membro da comissão eleitoral de apuração 
dos votos, do processo eleitoral para escolha dos conselheiros 
tutelares deste município de Itabaiana-PB, para o período de 
2020 a 2024, nomeada através da resolução nº001/2019 do 
CMDC. 
RESOLVE: 
Art. 1º - EXONERAR, a senhora Maria Auxiliadora Correia de 
Melo ao cargo de membro da comissão eleitoral de apuração 

dos votos, do processo eleitoral para escolha dos conselheiros 
tutelares deste município de Itabaiana-PB para o período de 
2020 a 2024. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar desta data. 
Itabaiana, 04 de outubro de 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA N° 002/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

Comunica a nomeação do membro da 
comissão eleitoral de apuração dos 
votos, do processo eleitoral para 
escolha dos conselheiros tutelares do 
município de Itabaiana-PB para o 
período de 2020 a 2024. 

O PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe é conferido nos termos do parágrafo 
único do artigo 1º da resolução nº001/2019 do CMDCA e 
também pelo que lhe é conferido pela Lei Municipal 691/2019. 
Considerando a vacância no cargo membro da comissão eleitoral 
de apuração dos votos, do processo eleitoral para escolha dos 
conselheiros tutelares deste município de Itabaiana-PB, para o 
período de 2020 a 2024, devido a renúncia da senhora Maria 
Auxiliadora Correia de Melo ao cargo, nomeada através da 
resolução nº001/2019 do CMDC e exonerada pela portaria nº 
001/2019 do CMDCA. . 
RESOLVE: 
Art. 1º - NOMEAR, a senhora FRANCISCA CORREIA DE 
OLIVEIRA, CPF nº 797.734.944-20, ao cargo de membro da 

comissão eleitoral de apuração dos votos, do processo eleitoral 
para escolha dos conselheiros tutelares do município de 
Itabaiana-PB para o período de 2020 a 2024. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar desta data. 
Itabaiana, 04 de outubro de 2019 
 

 
 

 
 


