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ATA DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E ENTREVISTA DOS CANDIDATOS AO 

CONSELHO TUTELAR – CMDCA – 25/09/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e dezenove às quinze horas e trinta 

minutos, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, situada 

na Rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, nº. 1.000 – Jardim Monte Serrat – Santa Isabel 

– SP, reuniram se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA com os seguintes participantes: Conselheiro Sr. Benedito 

Aparecido Lima representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Sr. Carlos 

Alberto Lopes, Sra. Alessandra Aparecida de Sousa Pereira, Sr. Abel Aparecido Junior, 

Servidores que representaram a Secretária de Assistência e Promoção Social; Sra. Erica 

Alcântara, representante e Jornalista Responsável pelo Jornal Ouvidor e os quatorze 

candidatos  ao Conselho Tutelar deste Município sendo: Juliana Silene de Souza Barbosa, 

número eleitoral 01; Laís Emanuele Ferreira de Lima, número eleitoral 02; Carlos Gomes 

Eugênio, número eleitoral 03; Vanessa de Jesus Lira, número eleitoral 05; Maria Aparecida 

M. Putini dos Santos, número eleitoral 06; Daniele Cristina de Medeiros Lima, número 

eleitoral 07; Jose Francisco Barbosa (Chiquinho), número eleitoral 08; Vanda Almeida 

Santos, número eleitoral 09; Ilton Donizete Antônio, número eleitoral 10; Carla Regina 

Santamaria, número eleitoral 11; Camila da Silva dos Santos, número eleitoral 12; Leandro 

Dias, número eleitoral 14; Juliana Torres Barranco, número eleitoral 15; Sudário Teodoro 

da Silva Beto, número eleitoral 16, registrou-se a ausência de dois candidatos – Camila 

Aparecida de Campos, número eleitoral 04 e Natália Franco da Silva, número eleitoral 13. 

A reunião foi conduzida por delegação do Órgão Gestor pelo Sr. Carlos Lopes, que deu 

início cumprimentando a todos e disse que este evento tem a pauta específica para 

apresentação e entrevista do pleito dos conselheiros tutelares conforme publicado e 

previsto na legislação e que os termos oferecidos serão iguais para todos os candidatos, 

sendo entregue aos mesmos, informativo do encontro e deixando claro que não se trata de 

debate e sim, de apresentação e entrevista com sua proposta específica sem citar nome 

ou dados de outro candidato; dada a palavra a Sra. Erica a mesma discorreu sobre os 

termos  e solicitando que a mesma ocorresse continuamente por 2 minutos somando-se 

apresentação e proposta em único arquivo, visto que desta forma o acesso aos mesmos 

da rede social ficam de fácil manuseio, inclusive para compartilhamentos. Novamente com 
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a palavra Sr. Carlos disse que esta proposta deverá ser decidida por votação dos 

candidatos presentes e por unanimidade foi aceito, sendo este o termo a ser seguido. Ato 

contínuo pela Sra. Alessandra e Sr. Abel Júnior, estando tudo de acordo na questão 

logística e de cronometragem do tempo, deu-se início e foi efetuada a chamada para 

entrevista por ordem crescente do número eleitoral com assinatura da lista de presença. 

Transcorreu tudo de dentro da normalidade e ao final foi aprovado e elogiado por todos. 

Com a palavra final a Sra. Erica fez a considerações e agradecimentos da organização e 

pelo Sr. Carlos encerrou igualmente agradecendo a todos, especialmente ao Jornal 

Ouvidor pelo aceite e propor este evento conforme anteriormente acordado sem qualquer 

custo para o CMDCA, bem como para o erário público, e finalmente agradecendo as todos 

em nome do Secretário Jose Heleno, Diretora Rosana, Prefeita e CMDCA/CE deu por 

encerrado o evento. Concluídos os trabalhos, eu, Alessandra Aparecida de Sousa Pereira, 

portadora do RG. 35.721.571-0, secretária designada para esta Assembléia lavrei a 

presente Ata que será anexada à lista de presença. 


