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EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 001/2022 CONSELHEIRO TUTELAR

CONSIDERANDO a Lei n.º 4.208, de 07 de Maio de 2019 que dispõe sobre a

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do

Adolescente – CTDCA e Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA. 

CONSIDERANDO o Art. 49 da Lei n.º 3.243, de 21 de agosto de 2009, que

contempla a convocação dos conselheiros tutelares suplentes, obedecendo estritamente

à ordem de classificação resultante da eleição.

CONSIDERANDO o item 11.5 do Edital 001/2019 de Escolha dos Membros do

Conselho  Tutelar  –  “Os  candidatos  eleitos  deverão  participar  de  uma  capacitação

promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob pena

de não poderem assumir a função de membro do Conselho Tutelar,  ao passo que os

suplentes  deverão ser  convocados a participar  com carga horária  a ser  definida pelo

CMDCA.”

CONSIDERANDO  o  Ofício  n.º  102/2022/CT  que  solicita  a  convocação  de

suplente para o Conselho Tutelar devido a renúncia da Conselheira Titular Daiana Mirela

Amorim.

CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMDCA realizada na data de 21 de

novembro de 2022, em que a plenária aprovou pela convocação da primeira suplente;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 13.175, de 13 de dezembro de 2019, onde

nomeia os candidatos eleitos em 06 de outubro de 2019, para compor o Conselho Tutelar

do Município de Brusque, gestão 2020/2024.

CONVOCA: 

Art.  1º  –  Convocar  em caráter  de urgência a  Conselheira  Tutelar  Suplente

JULIANA DA SILVA para assumir o cargo, devendo se apresentar no Setor de Recursos

Humanos da Prefeitura Municipal de Brusque no prazo máximo de dois dias úteis a contar



da data da publicação;

Art. 2º – O não comparecimento para a entrega de documentos, ou ainda a

falta  de  qualquer  documento  no  prazo  solicitado,  acarretará  o  não  cumprimento  da

exigência, e por consequência a perda da vaga e será convocado o próximo suplente

para assumir  o exercício da função,  com vistas a garantir  que não haja prejuízos no

atendimento do Conselho Tutelar do Município de Brusque.

Brusque 28 de novembro de 2022.

Amir Garcia Fernandes
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente – CMDCA 
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