Ata da Reunião do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Presidente Alves/SP, do dia 04 de abril de dois mil e
dezenove.
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as nove horas, na
sala de reuniões do setor de Assistência Social – Órgão Gestor, sito na rua
Antonio Moura Torres, nº 08, centro, na cidade de Presidente Alves, reuniram-se
os membros do referido conselho, para deliberam sobre a pauta discutida na
última reunião do dia trinta de novembro de dois mil e dezoito, sobre as eleições
dos Conselheiros Tutelares para o quadriênio de 2020/2024, que será realizada
no dia 06 (seis) de outubro de 2019. Assumindo os trabalhos, a senhora
presidente Luciana Evangelista da Silva, agradeceu a presença de todos os
membros do conselho e dos demais convidados para a reunião, os senhores,
Sérgio Célis da Fonseca, Marco Antonio Garcia, ambos representantes do Poder
Público Municipal, a senhora Cátia Cristina de Almeida Laviso e Alexandre
Roberto Paulino, ambos representantes da sociedade civil, que a convite da
senhora presidente, manifestaram interesse em ajudar a organizar as eleições dos
membros do Conselho Tutelar. A senhora Presidente solicitou a mim secretaria a
leitura da ordem do dia, que ficou assim definida. 1. Criação da Comissão
Especial Eleitoral incumbida de organizar o processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar; 2. Elaboração do calendário com as datas, prazos para registro
de candidaturas, impugnações, recursos e as demais fases do certame; e 3.
Análise do edital referente ao processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar em conformidade com a legislação vigente, elaborado por empresa
contratada pela Prefeitura Municipal. Dando continuidade, a senhora presidente
informou que convidou os representantes do Poder Público Municipal e os
membros da Sociedade Civil para fazerem parte da Comissão Especial Eleitoral
para organizar o processo eleitoral de escolha do membros do Conselho Tutelar, e
colocando em discussão o ítem 1 da ordem do dia, colocou seus nomes para
análise dos demais membros, o que foi aceito por unanimidade. Em seguida a
senhora Presidente fez uma pausa de dez minutos para que a comissão pudesse
nomear, entre eles, o coordenador. Após a pausa, a senhora Presidente consultou
a comissão que informou que por unanimidade, ficou decidido que o coordenador
da comissão será o senhor Sérgio Célis da Fonseca, e que ficou assim constituída
a Comissão Especial Eleitoral: Coordenador: Sérgio Célis da Fonseca,
representante do Poder Público Municipal, e demais Membros: Marco Antonio
Garcia, representante do Poder Público Municipal, Cátia Cristina de Almeida
Laviso e Alexandre Roberto Paulino, representantes da Sociedade Civil. A senhora
Presidente desejou boa sorte à Comissão Constituída e disse que o Conselho
trabalhará em conjunto para que todo processo ocorra na maior tranquilidade.
Dando continuidade, a senhora presidente colocou em discussão o ítem 2.
Elaboração do calendário com as datas, prazos para registro de candidaturas,
impugnações, recursos e as demais fases do certame da ordem do dia. Depois de
analisar todos os prazos para eleição, o calendário eleitoral ficou assim decidido:
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Dia 12/04/2019 – Publicação do Edital; De 15/04 à 30/04/2019 – Período de
Inscrições; Dia 24/05/2019 – Homologação das inscrições e identificação do local
de provas; Dia 07/07/2019 – Prova Escrita; Dia 08/07/2019 – Disponibilização
do Gabarito; De 09/07 à 10/07/2019 – Recebimento de Recursos do Gabarito;
Dia 19/07/2019 – Resultado da Prova Escrita; De 22/07 à 23/07/2019 –
Recebimento de Recursos do Resultado da Prova; Dia 09/08/2019 –
Homologação dos candidatos habilitados a participar do pleito e Reunião com os
candidatos e início da divulgação da propaganda dos candidatos; Dia
05/10/2019 – Término da divulgação e propaganda dos candidatos; Dia
06/10/2019 – Eleição; Dia 07/10/2019 – Prazo para apresentação de
impugnação à apuração; Dia 08/10/2019 – Decisão pela Comissão Eleitoral das
impugnações apresentadas; De 09/10 à 11/10/2019 – Prazo para recurso ao
CMDCA das decisões da Comissão Eleitoral; Dia 16/10/2019 – Publicação da
decisão dos recursos pelo CMDCA; Dia 17/10/2019 – Proclamação e
Homologação do Resultado Final da Eleição; Dia 01/11/2019 – Diplomação dos
eleitos para o Conselho Tutelar de Presidente Alves; Durante o mês de novembro
– Curso de formação continuada para os Conselheiros Tutelares eleitos e Dia
10/01/2020 – Posse dos Conselheiros Tutelares Eleitos. Continuando, a senhora
Presidente solicitou aos presentes a discussão do ítem 3. Análise do edital
referente ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em
conformidade com a legislação vigente elaborado por empresa contratada pela
Prefeitura Municipal. Após longa leitura e análise os membros presentes,
decidiram pela aprovação do Edital. A senhora presidente então solicitou a mim,
a elaboração da resolução que dispões sobre a criação da Comissão Especial
Eleitoral, resolução dispondo sobre o Edital do Processo de Escolha dos Membros
do Conselho Tutelar e ofício ao senhor Prefeito Municipal solicitando a publicação
do Edital e as resoluções do CMDCA no Diário Oficial do Município e solicitar
também que seja divulgado o edital no site oficial da municipalidade, além de
todos os atos do CMDCA e da Comissão Especial Eleitoral relacionados ao
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e encaminhar ofício ao
Ministério Público informando todos os atos desta reunião. A senhora presidente
informou também que todo processo eleitoral será conduzido pela Comissão
Especial Eleitoral e que todos os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Presidente Alves, ficam desde já convocados para
colaborar com a Comissão durante todo o processo e também trabalharem como
orientadores, mesários e escrutinadores no dia da eleição em 06 de outubro de
2019. A Senhora Presidente deixou a palavra aberta para quem dela quisesse
fazer uso, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a reunião. Eu Vaneila
da Silva Ferreira, secretária, lavrei a presente ata que vai por mim, pela Senhora
Presidente, demais membros, e membros da Comissão Especial Eleitoral,
assinada. Presidente Alves, 04 de abril de 2019.
VANEILA DA SILVA FERREIRA
Secretária

LUCIANA EVANGELISTA DA SILVA
Presidente do CMDCA
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“Esta página faz parte integrante da Ata da Reunião do CMDCA – Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Presidente Alves/SP,
do dia 04 de abril de dois mil e dezenove”.
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