
Conselho Municipal de Direitos da
CrianS:a e do Adolescente

RESOLUQA0 N ' 14/2022
De 09 de Agosto de 2022

Disp6e sobre exoneragio de Conselheiro Tutelar

O Conselho Municipbi de Direitos da Crianga e do Adolescente de Guaxup6, MG,

fundamentado na LejMunicipai2.67S/20i9 e no uso da compet6ncia que confere o

Estatuto da Crianga €1 do Adolescente -- ECA -- Lei FederalnQ 8069/90;

Considerando o Edltai n9 o02/2019, que disp6e sobre o processo de eleigao

unificado para Cons(liheiros Tutelares;

RESOLVE

Art. le -- Exonerar a pedido,o Sr. Jo3o Carlos Narciso Junior, conselheiro tutelar

titular, matricula 35.1274.

Art. 2e Esta resol gao entra em vigor na data de sua publicagao.

Guaxup6, 09 de Agosto de 2022

;#

- CEP. 37.800-000

E-mail = ' Tel (35)3559-1078 Pfgina I



€.$g:' "=ush=h=3: STr=au=mgengElrHr-'
ctguaxupe@hotmail.com

©ficio n '.
Assunto

.328/2022
Solicita ga o

Guaxup6, 09 de .Rgosto de 2022

ilmo. Sr

Eu, Joio C;
Guaxup6, registrado
comunicar a minha e

Hoje encerro
terminal sem eu
companheiros Con
Barbosa, Luiz Carlo:
nestes Oltimos ano:
diariamente em del
Francisco, Neusa e
apoio e parceria dia
que de maneira di
Tutelar de Guaxup61
Aos Conselheiros d
e servidores das ins
Municipal de Desen '

Sends assam

o que idealizei para
meu processo de e:

Com minha

provid6ncias, me c '
de elevada estima

rios Narciso Junior, Coordenador do Conselho Tutelar de
na matricula n ' 35.274, venho respeitosamente perante o limo..
:oneraQao do cargo de Conselheiro Tutelar
ais uma etapa da minha vida profissional, mas ela nio poderia

xpressar meus sinceros agradecimentos aos meus atuais
.elheiros Tutelares: Ant6nio Carlos Miguel, F:ldvia Chueire
Affini, Michele Rodrigues Ribeiro e a todos com quem trabalhei

que mesmo com todas as adversidades e desafios, lutam
sa de nossas criangas e adolescentesl AgradeQO a Raquel.
maria Clara, funcionirios cedidos pda Prefeitura Municipal, pelo

ia em nossa sede e plant6es. Por fim, agradego a todos aqueles
}ta ou indireta fizeram parte da minha trajet6ria no Conselho
em especial: A equipe da Secretaria Executiva (]os Conselhosl
CMDCAI As equipes do CREAS, CRAS e CAPRI Aos Diretores

ituiQ6es de ensino de Guaxup61 Aos servidores do Departamento
olvimento Social e do Departamento Municipal de Educagao
peso desculpas por encerrar minha passagem sem realizar tudo
o Conselho Tutelar de Guaxup6 e solicito a gentileza que iniclem

:oneragao.
incera torcida pelo progresso deste Conselho e certo de suas
loco a disposigao para o que se faga necessdrio e lenovo votos
consideragao
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limo. Sr.
Walmor Zambroti
Presidente CMDC. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE


