
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

CHEFIA DE GABINETE

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE POSSE MANDATO 2020/2024 -

CONSELHO TUTELAR

Ficam  os  Conselheiros  eleitos  como  titulares  e

suplentes convocados a comparecer no Gabinete do

Prefeito, situado à Rua dos Carijós, nº 45, no dia 10

de  janeiro  de  2020,  às  10  horas,  para  a  sessão  de

posse, com mandato de quatro anos, dos conselheiros

titulares e os suplentes com caráter de substituição ao

afastamento do titular.

Ficam esclarecidos que conforme consta no EDITAL N° 001/2019, “O

candidato  eleito  que  sem  justificativa,  não  tomar  posse  designada

perderá automaticamente o direito a vaga de Conselheiro.”

Alertamos que alguns candidatos eleitos para membros do Conselho

Tutelar  não  participaram  e/ou  não  concluíram  a  última  etapa  do

processo de  escolha,  qual  seja,  a  capacitação descrita  no  item 3.1,

inciso  V,  do  Edital  n°  001/2019.  Assim,  considerando  que  a

capacitação  constitui  uma  etapa  fundamental  para  o  exercício  da

função de Conselheiro Tutelar,  fica definida a data limite de 30 de

janeiro de 2020 para que os  próprios  candidatos eleitos (efetivos e

suplentes)  providenciem  e  comprovem  que  cumpriram  as  16

(dezesseis)  horas  de  capacitação.  Os  candidatos  eleitos  que

comprovarem a capacitação até o dia 9 de janeiro serão empossados

na data de 10 de janeiro de 2020. Após esse prazo, será definida uma

nova  data  para  a  posse.  Tais  considerações  estão  alicerçadas  na

decisão  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente  –  CMDCA,  em  Assembleia  realizada  no  dia  04  de

dezembro de 2019.
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