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EDITAL Nº 001/2022, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São João 

da Ponte/MG, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público pelo presente Edital 

os procedimentos para Processo Seletivo Suplementar Simplificado para prover cadastro 

de reserva de membros suplentes do cargo de Conselheiro Tutelar deste Município para 

complementação do Mandato atual, de acordo com a Lei Federal 8.060/90 Lei Municipal 

n.º 1.974/2013 e Resolução CMDCA nº 011/2022.  

I - DIPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O Processo Seletivo Suplementar é regido por esta Resolução e pelo presente 

edital, aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

São João da Ponte/MG e a Lei municipal 1.974/2013. 

 Art. 2º - O processo de escolha para a condição de suplente da função de Conselheiro 

Tutelar ocorrerá por voto direto, secreto e facultativo de cidadãos maiores de dezesseis 

anos, residentes na circunscrição regional a que se vincula o Conselho, com as seguintes 

etapas:  

I - Análise documental para comprovar o cumprimento dos requisitos do Artigo 50 da Lei 

Municipal 1.974/2013;  
II - A inscrição de votante será realizada em dia, horário e local de votação;  
III - O processo de escolha será das 08:00 às 17:00h de domingo previamente fixado pelo 

CMDCA.      

Art. 3º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos na Lei Federal n 8.069/90, cumprindo as atribuições previstas nos 

artigos 95 e 136 da referida lei.  
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I - A função de conselheiro tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o 

exercício de outra função pública ou privada.  

II - O exercício da função de conselheiro tutelar não configura vínculo empregatício ou 

estatutário com o Município, possuindo natureza jurídica de função pública gratificada. 

Art. 4º - O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros suplentes, para garantir 

o efetivo funcionamento do órgão com a composição integral do seu colegiado em casos 

de substituição dos titulares por motivo de gozo de férias e licenças em substituições 

temporárias e em caso de vacância por substituição definitiva até o término do atual 

mandato.  

Art. 5º - O membro suplente, só fará jus à remuneração de Conselheiro Tutelar quando e 

no período em que estiver cumprindo a titularidade nas condições de substituição 

temporária ou de substituição definitiva; 

Art. 6º - A jornada de trabalho de conselheiro tutelar é de, no mínimo, 40h (quarenta 

horas) semanais, de 8h às 18h, com regime de plantão a partir das 18 horas de segunda 

a sexta-feira, aos sábados, domingos e feriados, plantões de 24 horas, podendo ser 

alterado conforme necessidades.  

II - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A CANDIDATURA 

Art. 7º - Poderá se inscrever à condição de membro suplente da função de Conselheiro 

Tutelar a pessoa que, até o encerramento do prazo de inscrição, atender o previsto na Lei 

Federal nº 8.069/90 e as requisitos do artigo 50 da Lei Municipal nº 1.974/2013.  

I - Idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes cíveis e 

criminais expedidas pela Justiça Estadual e outros exigidos pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, através de resolução.  

II - Idade superior a vinte e um anos. 

III - Residir no município há mais de 02 (dois) anos, comprovado pelos meios legais 

(Contas de agua, luz, telefone, título de eleitor ou declaração de próprio punho).  
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IV - Estar no gozo de seus direitos políticos.  

V - Comprovar, no momento da posse, ter concluído o ensino médio. 

VI - Comprovar experiência de atuação em atividades ligadas ao atendimento à criança e 

ao adolescente. 

VII - Apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo 

masculino).  

VIII - Não ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar, nos     

últimos cinco anos.  

III - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 8º - As inscrições poderão ser realizadas no período de 12 a 30 de Dezembro de 

2022, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Gerônimo de Aguiar, n º 188, bairro: Centro 

– São João da Ponte/MG (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente), das  09 às 16 

horas, em ficha própria fornecida no ato. 

Art. 9º - No ato da inscrição o candidato, pessoalmente ou por meio de procuração 

registrada em Cartório, deverá:  

I - preencher requerimento e declaração, em modelo próprio, a ser fornecido no local da 

inscrição, no qual declare conhecer, atender e submeter-se às condições exigidas para a 

inscrição estabelecidas pela Lei Municipal 1.974/2013 e pelo presente Edital; 

II - apresentar original e fotocópia de documento de identidade de valor legal no qual 

conste filiação, retrato e assinatura,  

III -  apresentar documentação (original e/ou fotocopia) que comprove todas as condições 

enumeradas nos incisos I a VIII do art. 6º do presente edital. 

Parágrafo Único – Do indeferimento da inscrição caberá recurso no prazo de 02 (Dois) 

dias úteis e será julgado em igual período com a homologação do resultado. 

Art. 10 - A Comissão do CMDCA, instituída para realizar o processo analisará a 

documentação do candidato, para a fase seguinte. 
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Art. 11 - A ausência de qualquer dos documentos solicitado de que trata os incisos I a VIII 

do art. 6º do presente edital acarretará o indeferimento da inscrição.  

Art. 12 - O candidato, com deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição 

especial para a realização das etapas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, 

indicando os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos), que serão 

atendidos dentro de critérios de viabilidade e razoabilidade.  

Art. 13 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a nomeação do candidato, 

caso verificado qualquer falsidade nas declarações elou quaisquer irregularidades nas 

etapas do processo elou documentos apresentados. 

Art. 14 - São impedidos de se candidatarem ao mesmo Conselho: marido e mulher, 

ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante a 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, considerando-se também as 

relações de fato, ainda que em união homoafetiva, na forma da legislação cível vigente.  

IV - DA PROVA ESCRITA 

Art. 15 - A prova escrita será realizada no dia 15 de Janeiro de 2022 e o local e horário 

serão divulgados até o dia 08 de Janeiro no Site do Município de São João da Ponte até 

às 17h00.  

Art. 16 - O candidato deverá comparecer aos locais das provas com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos, munido de: 

I - comprovante de inscrição; 

II - original, ou cópia autenticada em cartório, de um dos seguintes documentos: Cédula 

de Identidade (RG); ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); ou Carteira 

Nacional de Habilitação, modelo novo - expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503, de 

23 de setembro de 1997 (com fotografia) e dentro do prazo de validade; 

III - caneta esferográfica de tinta azul ou preta transparente (estilo BIC); 
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Art. 17 - Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes 

daqueles definidos no artigo antecedente. 

Art. 18 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar a 

ausência do candidato, sendo que o não comparecimento à prova implicará na eliminação 

do candidato do Processo Seletivo. 

Art. 19 - Não haverá aplicação de prova fora do local, datas e horários preestabelecidos. 

Art. 20 - Durante as provas, não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 

espécie, comunicação entre os candidatos, nem utilização de máquina calculadora, 

cobertura da cabeça (boné, chapéu, gorro, capuz etc.) equipamentos eletrônicos ou 

similares (os mesmos serão colocados desligados em sacos plásticos) ou qualquer 

material que não seja o estritamente necessário. 

Art. 21 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento 

do fiscal. 

Art. 22 - A aplicação da prova escrita terá duração de 3 (três) horas, sendo que o 

candidato poderá entregar a prova depois de decorridas 1 h 30 min (uma hora e trinta 

minutos) do início da mesma. 

Art. 23 - Em cada sala de aplicação das provas haverá pelo menos 02 (dois) fiscais, 

sendo 01 (um) representante da Prefeitura Municipal de São João da Ponte e 01 (um) 

representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/Comissão 

Eleitoral. 

Art. 24 - Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

I - apresentar-se após o horário estabelecido neste edital; 

II - não apresentar um dos documentos exigidos nos incisos do art. 20 deste Edital; 

III - não comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 

IV - ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

V - for surpreendido em comunicação com outras pessoas por qualquer meio, ou 

utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 

VI - lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

VII - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

VIII- portar arma, mesmo que possua o respectivo porte. 
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Art. 25 - A prova terá caráter eliminatório, será escrita e sem consulta, com identificação 

codificada e composta da seguinte forma: 

Art. 26 – As disciplinas a serem cobradas na prova escrita estão especificadas no Anexo , 

que faz parte desse Edital. 

Art. 27 -A prova será realizada na seguinte conformidade: 

I - O candidato receberá a sua folha definitiva de perguntas e respostas e uma folha 

rascunho; 

II - Ao final da execução das provas ou decorrido o tempo total de duração das 

mesmas, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala todo o material recebido ao seu 

início, com exceção à folha de rascunho, em que o candidato poderá anotar suas 

respostas para conferência do gabarito que será publicado no Diário Oficial do Município; 

III - Não serão computadas questões não respondidas nem as que contenham mais de 

uma resposta assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível, nem respondidas fora do 

local determinado para a resposta. 

Especificação

Nº. 

de 

questõ

es

Pontos 

por 

questão

Subtotal

Conhecimentos Gerais 10 1,00 um ponto 10 (dez) pontos

Língua Portuguesa 10 1,00 um ponto 10 (dez) pontos

Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – Lei 

8.069/90

15

2,00 dois pontos 30 (trinta) pontos

TOTAL 35 - 50 (cinquenta) pontos
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Art. 28 - Será considerado apto o candidato que obtiver no mínimo 25 (Vinte e cinco) 

pontos do total de 50 (Cinquenta). 

Parágrafo Único – O resultado da prova escrita será divulgado no dia 18 de Janeiro de 

2018, até 18:00. 

Art. 29 - Da decisão da correção da prova escrita caberá recurso devidamente 

fundamentado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser 

apresentado em até 03 (três) dias úteis da publicação do resultado. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

decidirá acerca dos recursos 13 de Janeiro de 2023, podendo requerer informações e 

diligências. 

Art. 30 – Após a decisão final dos recursos apresentados, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente fará publicar no Diário Oficial do Município a lista 

dos candidatos a conselheiros tutelares. 

V - DA CAMPANHA ELEITORAL 

Art. 31 – Os candidatos poderão promover as campanhas de suas candidaturas junto aos  

eleitores, por meio de debates, entrevistas, seminários, distribuição de panfletos e 

internet, no prazo de 16 ao dia 29 de Janeiro de 2023. 

I - É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública e/ou a 

particulares, sob pena de eliminação do Processo de Escolha Suplementar. 

II - O material de divulgação das candidaturas não poderá conter nenhuma informação ou 

conteúdo além dos dados, dos locais de votação e das propostas do(a) candidato(a), sob 

pena de eliminação do Processo de Escolha Suplementar. 

III - Os meios de comunicação que se propuserem a realizar debates entre candidatos 

terão que formalizar convite a todos os candidatos inscritos no território onde se der a 
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realização, devendo o debate ter anuência da Comissão Eleitoral Regional, sob pena de 

indeferimento do debate pela referida comissão. 

VI - DAS PROIBIÇÕES 

Art. 32 – É proibido aos candidatos doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, conforme 

estabelecido no §3º do artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/1990. 

I – É proibido qualquer tipo de propaganda nos veículos de comunicação ou quaisquer 

outros tipos de anúncios em benefício de um ou mais candidatos, exceto na forma 

prevista no artigo 11 deste Edital. 

II – Não serão permitidos, no dia da votação, campanha de candidato, distribuição de 

panfleto e aliciamento ou convencimento de votantes.  

III – É proibida a utilização de faixas, outdoors e outros meios não previstos neste edital. 

IV – É proibido ao(à) candidato(a), conselheiro(a) tutelar em exercício de suas atividades, 

promover campanhas, bem como utilizar-se para tal da infraestrutura do Conselho. 

V – É proibido aos membros da Comissão Eleitoral Central e aos membros das Comissão 

Eleitoral Regional promover campanha para qualquer candidato(a). 

VI – É proibido ao  candidato , ou alguém em seu nome, promover o transporte de 

eleitores  no dia da votação. 

VII – É proibido o uso da estrutura pública e/ou recurso público para realização de 

campanha. 

VIII – As denúncias relativas ao descumprimento das regras do Processo de Escolha 

Suplementar, referentes à Campanha Eleitoral, deverão ser formalizadas perante a 

Comissão Eleitoral Central, apontando com clareza o motivo da denúncia, acompanhadas 

de prova material, podendo ser apresentadas por qualquer cidadão no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis contados a partir da ocorrência do fato, até as 17h00 do dia 

27/09/2022. 
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IX – As denúncias deverão ser protocoladas exclusivamente por meio eletrônico, através 

do e-mail procuradoriamunicipalsjp@gmail.com. 

X - As denúncias serão analisadas pela Comissão Eleitoral Central no prazo de 03 (três) 

dias úteis a partir da data do protocolo.  

VII - DAS PENALIDADES 

Art. 33 - Será penalizado com o cancelamento da candidatura e eliminação do Processo 

de Escolha Suplementar o(a) candidato(a) que não observar as proibições contidas no 

artigo 12 e seus subitens do presente edital. 

I - A Comissão Eleitoral Central analisará as denúncias podendo determinar a suspensão 

de práticas irregulares e/ou julgar pela perda da candidatura, desde que devidamente 

fundamentada. 

II - Caberá recurso da decisão que eliminar o candidato do Processo de Escolha 

Suplementar, no prazo de 07 (Sete) dias, contado a partir do primeiro dia útil após a data 

da publicação da decisão. 

III - O recurso deverá ser formalizado exclusivamente no modelo oficial constante no 

Anexo VIII deste Edital, sob pena de não conhecimento pela Comissão Eleitoral Central. 

IV - Da decisão proferida pela Comissão Eleitoral Central não caberá a interposição de 

novo recurso. Art. 34 - O CMDCA de São João da Ponte, por meio da Comissão Eleitoral 

dará ampla divulgação dos locais de votação até 24/01/2023. 

Art. 35 - O processo de apuração dos votos será iniciado logo após o encerramento das 

votações, devendo prosseguir até o término. 

Art. 36 - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de 

votos na totalização dos votos válidos apurados em todas as urnas. 

Art. 37 – O local de apuração será divulgado com antecedência pela Comissão Eleitoral, 

até 15 (quinze) dias antes do pleito. Os resultados serão proferidos ao final do Processo 

de Escolha Suplementar pela Presidência do CMDCA. 

VIII - DA APURAÇÃO 

mailto:procuradoriamunicipalsjp@gmail.com
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Art. 38 - Encerrada a votação, a contagem dos votos será iniciada imediatamente, sob 

responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

fiscalização do Ministério Público. 

§ 1º - Caso as mesas apuradoras sejam em locais diversos das receptoras, o transporte 

das urnas deverá ser acompanhado, no mínimo, de 1 (um) representante do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 2º - Os candidatos poderão credenciar 1 (um) fiscal e 1 (um) suplente para cada mesa 

apuradora. É facultada a presença do candidato durante a apuração dos votos. 

§ 3º - Os candidatos poderão apresentar impugnação à apuração, na medida em que os 

votos forem sendo apurados, cabendo a decisão aos membros da Comissão Eleitoral, 

com recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

decidirá em 03 (três) dias, facultada a manifestação do Ministério Público. 

Art. 39 - Serão consideradas nulas as cédulas que: 

I - assinalarem 02 (dois) ou mais candidatos; 

II - contiverem expressões, frases ou palavras que possam identificar o eleitor; 

III - não corresponderem ao modelo oficial; 

IV - não estiverem rubricadas em conformidade com o previsto no artigo 39 deste edital; 

V - estiverem rasuradas. 

Art. 40 - Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proclamará o resultado, publicando no 

Diário Oficial do Município lista com os nomes dos candidatos titulares e suplentes eleitos, 

e respectivos números de votos recebidos. 

Art. 41 - Em caso de empate, será definido vencedor o candidato de maior idade. 

Art. 42 – O CMDCA divulgará, no Sítio Oficial do Município bem como no Diário Oficial da 

Associação Mineira de Municípios, a lista preliminar com os nomes de todos os 

candidatos suplentes votados, em ordem decrescente de votação, até o dia 24/01/2023. 

IX - DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 
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Art. 43 – Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maior votação pela 

ordem de classificação, até o número de vagas disponíveis para o pleito. 

I – Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obteve melhor 

desempenho na prova escrita e, persistindo o empate, o candidato de maior idade. 

II – Os membros titulares escolhidos serão diplomados pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente com registro em ata e serão nomeados e 

empossados por ato do Prefeito Municipal. 

III – Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior 

número de votos. 

X - DOS RECURSOS 

Art. 44 - Caberão recursos no prazo de até 03 (Três) dias partir da publicação das 

seguintes decisão que homologar o resultado das eleições e deverão ser protocolados na 

Casa dos Conselhos, situada à Rua Gerônimo de Aguiar 188, Centro – São João da 

Ponte/MG (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente). 

Art. 45 - O recurso será apreciado pela Comissão responsável, no prazo de até 03 (Três) 

dias de sua propositura, não terá efeito suspensivo e a decisão será comunicada no 

interessado por e-mail ou pelo telefone de contato do candidato. 

Art. 46 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão responsável e 

referendado pela Plenária do CMDCA. 

Art. 47 - O Ministério Público do Estado de Minas Gerais da Comarca de São João da 

Ponte é órgão competente a fiscalizar o processo de escolha. 

Art. 48 – Esse edital entra em vigor na data de sua publicação 
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REQUISITOS: 

REQUISITO DOCUMENTO
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Idoneidade moral, comprovada por folhas 

e certidões de antecedentes cíveis e 

criminais expedidas pela Justiça Estadual 

e outros exigidos pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

através de resolução. 

Atestado de antecedentes criminais – 

emitido Polícia Civil de Minas Gerais: 

wwws.pc.mg.gov.br. 

Certidão de "Nada Consta Civil e Criminal 

da Justiça Estadual e Federal: https://

www. t jmg. jus .br /por ta l - t jmg/ , h t tp : / /

w w w. t r t 1 . l u s . b r / S e r v i c o s / C e r t i d a o , 

respectivamente. 

Idade superior a vinte e um anos. Original e cópia de carteira de identidade ou 

Original e cópia do título de eleitor.

Estar em gozo de seus direitos políticos; Original e cópia do título de eleitor e 

comprovante de votação na última eleição 

ou certidão de quitação eleitoral Certificado 

de conclusão ou declaração atualizada.  

Residir no município há mais de 02 (dois) 

anos, comprovado pelos meios legais 

(Contas de agua, luz, telefone, título de 

eleitor ou declaração de próprio punho).  

Original e cópia Contas de água, luz ou 

telefone, título eleitoral ou declaração de 

próprio punho. 

Comprovar, no momento da posse, ter 

concluído o ensino médio. 

Certificado de conclusão ou declaração 

atualizada do estabelecimento de ensino. 

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/
http://www.trt1.lus.br/Servicos/Certidao
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CRONOGRAMA:  

ITEM DATA ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO 

01 12 a 30 de Dezembro de 

2022

Inscrição dos interessados – apresentação de 

documentos 

02 02 de Janeiro de 2022 Divulgação da lista de inscrições deferidas 

03 04 de Janeiro de 2022 Apresentação de recursos contra o indeferimento

04 06 de Janeiro de 2022 Divulgação da decisão do CMDCA

05 15 de Janeiro de 2022 Avaliação nos termos do Capítulo IX

06 18 de Janeiro de 2022 Divulgação aprovados

07 29 de Janeiro de 2022 Realização da Eleição;

08 30 de Janeiro de 2022 Divulgação dos Eleitos; 

Divulgação dos membros suplentes escolhidos;

09 31 de Janeiro de 2022 Apresentação de recursos

10 03 de Fevereiro de 2022 Divulgação da decisão do CMDCA;

11 05 de Fevereiro de 2022 Homologação da lista Oficial contendo nomes de 

membros suplentes da função de Conselheiro Tutelar.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA 

1 - Conhecimentos Gerais 

a) Matemática 

Conceitos dos diferentes tipos de números: naturais, inteiros e racionais. Procedimentos de 
cálculos: exato e ou aproximado, mental e ou escrito. Diferentes unidades de medidas: 
transformações e resolução de problemas. Estimativa e probabilidade. Leitura e interpretação 
e construção de tabelas e gráficos. Problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. 
Regra de três. Porcentagem: cálculo, estimativa e raciocínio lógico. 

b) Atualidades 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 
internacionais, ocorridos no período de 12 meses anteriores a data da prova escrita, 
divulgados na mídia local e/ou nacional. Ética no serviço público e no atendimento ao 
cidadão. 

2 - Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Ortografia e 
acentuação gráfica, Flexão Nominal e verbal, Pronomes: emprego, forma de tratamento e 
colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Sintaxe: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração. Conhecimento de diferentes gêneros textuais: 
resumos, ofícios, cartas, tomada de notas, declarações, memorandos. 

3 - Conhecimentos Específicos 

c) Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069 de 13 de julho de 1990; http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2 

São João da Ponte/MG, 09 de Dezembro de 2022 
  

MARIA SOLANGE PIMENTA PINTO 
Presidente do CMDCA


