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Prezados Candidatos  
 
A Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Convida todos os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar para  participar de um bate papo com os 
alunos da Câmara Mirim e Jovem ( fundamental II e ensino médio) sobre o conselho tutelar, no dia 19, quinta-feira, às 17h30, na Câmara Municipal. 
O objetivo é que os alunos conheçam todos os candidatos ao Conselho Tutelar! 
 

Roteiro para o bate papo dos Candidatos ao Conselho Tutelar com os participantes da Câmara Mirim, Jovem e Universitária da Escola do 
Legislativo de Pouso Alegre 

 
Todos os candidatos serão convidados para participar do encontro da Câmara Mirim, Jovem e Universitária do dia 19 de setembro, às 17h30, na Câmara 
Municipal de Pouso Alegre. 
O bate papo com os integrantes dos projetos supracitados, terá a seguinte dinâmica: 
 

 Apresentação (Nome e formação) – 1 min. 

 Perguntas dos Vereadores Mirins, Jovens e Universitários.  

 Cada candidato terá 1 min para responder as perguntas. 

 Considerações finais  - 1 min. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente esclarecendo, com relação a entrevistas, debates previstos no Edital N° 
001/2019 – Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar do Município de Pouso Alegre,  

 
7.1 Da Campanha  Eleitoral: 
I. os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos; 
II. as instituições que tenham interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem aptos 

a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar; 
III. os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 
IV. os debates só ocorrerão com a presença de, no mínimo, 02 (dois)candidatos; 
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V. os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos candidatos nas suas exposições e respostas; 
VI. os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar ciência do teor deste Edital aos organizadores; 
7.4.1  
7.4.2 Das  Proibições: 
I. é vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, 

placas, camisas, bonés e outros meios não previstos neste Edital; 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Comissão Especial do Processo Unificado  de Escolha do Conselho Tutelar 
 


