
Conselho Municipal de Direitos da
Crianga e do Adolescente

TERMO DE CONVOCAgAO

O Conselho Municipl)i dos Direitos da Crianga e do Adolescente de Guaxup6,

Estado de Minas derail, no uso de suas atribuig6es conferidas pda Lei

Municipal no 2675/k019, tamb6m fundamentado na Lei Federal no 8.069
(ECA), vem por mei(b delta:
Considerando o disrlosto Art. 41, inciso 11, da Lei Municipal no 2675/2019, o

qual disp6e que o (jonseiheiro Tutelar licenciado por mais de 30 dias, poder6
ser substituido peso buplente;

Considerando que d Conselho Tutelar n5o pode funcionar com rnenos de 05

(cinco) integrantes, que se constitui no n6mero legal para a composigao do

colegiado;
Considerando que cl suplente, uma vez convocado, dever6 apresentar-se para

o exercicio da fundao no puzo m6ximo de 03 (tr6s) dias Oteis, contados a

partir do ato de convocagao, sob pena de ser considerado desistente, dando

ensejo ao chamam4nto do pr6ximo na ordem de classificagao;

Considerando que bs Conselheiros Tutelares suplentes servo convocados de

acordo com a orddm de votagao e receberio remuneragao proporcional aos

dias que atuarem no 6rg3o, sem prejuizo da remuneragao dos titulares quando

em gozo de ticenWaj; e f6rias regulamentares:

CONVOCA

A senhora Sra. Nil-ZA IRENE TEIXEIRA, candidata eleita em 5o (quarto) lugar

no Processo de ebcotha dos Conselheiros Tutelares Suplentes, conforme o

respectivo Edital boi/202i/CMDCA, para assumir a fungao de Conselheira
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rante o gozo de f6rias por 30 dias, no periodo de

2023, conforme solicitagao do Conselheiro Tutelar Titular

o puzo de 03 (Dias), contados a parter do ato de

bparecer a cede da Secretaria-Executiva do CMDCA. a fim
:ferida fungao, sob pena de renOncia ao mandato.

nto no puzo previsto gerard a exclus6o do suplente

dado o candidato subsequente em lista de classificagao de
Tutelar

Tutelar Suplente d
19/12/2022 a 17/01

Antonio Carlos Migu

A convocada, teri
convocagao para col

de tomar posse na r-
O n3o comparecim

faltoso, seri convo

suplente do Conselh

.Guaxup6(MG), Oldezembro de 2022

morZlambroti
Presidentje CMDCA

PROTOCOLAR ESTA VIA

Rece
lPor
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