
 

 
 

 

PORTARIA N° 013, DE 08 DE ABRIL DE 2019  

 

Nomeia Cargo de Livre Provimento no 

âmbito do Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais de Minas Gerais – 

CRT/MG. 

 

O presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT/MG, criado pela Lei 

13.639 de 26 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 

Considerando a Lei de criação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT/MG 

- Lei 13.639 de 26 de março de 2018 - que estabelece que o conselho é uma pessoa jurídica 

de direito público sob a forma de Autarquia Federal, com sede e foro na Cidade de Belo 

Horizonte/MG; 

 

Considerando a Resolução do CFT n°20 de 16 de agosto de 2018, que cria o Conselho 

Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais – CRT-MG, a qual incluem os Art. 1° 

que cria o CRT-MG e o Art. 4° que concede autonomia ao CRT-MG para baixar atos 

normativos que se fizerem necessários à execução de legislação pertinente; 

Considerando a Deliberação Plenária CFT n°006, de 18 e janeiro de 2019 na qual foi 

homologado e empossado os integrantes da Diretoria Executiva do CRT-MG; 

Considerando que o CRT/MG tem como um dos seus princípios a autonomia 

administrativa e financeira; 

 

Considerando os termos do artigo 37, incisos II e V da Constituição Federal, os quais 

incluem a ressalva para nomeação de cargos de livre provimento e sua livre nomeação e 

exoneração, e a destinação destes cargos para o exercício de funções de direção, chefia e 

assessoramento; 

 

Considerando a necessidade de estruturar o CRT/MG e seu funcionamento para o pleno 

atendimento para as funções das quais foi criado pela Lei 13.639 de 2018; 

Considerando a Portaria N° 001, de 07 de fevereiro de 2018 que criam cargos de Livre 

Provimento no CRT/MG; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Nomear para o cargo de livre provimento e demissão como Assessor da 

Presidência, a partir do dia 01 de maio de 2019, Mario Moreira de Aguiar, CPF 



 

 
 

 

953.334.286-20, residente à Rua Saraiva, 2300 bairro Saraiva na cidade de Betim, 

Minas Gerais, exercendo a função de assessoria da presidência em Betim. 

 

Art. 2° - Nomear para o cargo de livre provimento e demissão como Assessor de 

Comunicação, a partir do dia 01 de maio de 2019, Marcelo Vladimir Corrêa, CPF 

630.380.306-78, residente na Rua Oeste, 106 apto 301 bairro Prado na cidade de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, exercendo a função de assessoria de comunicação 

da presidência. 

  

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor nesta data de sua assinatura em 01 de abril de 2019. 

 

 

                                                       

 

                                                             


