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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – 04/10/2019 

 

Aos quatro dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove às nove horas da manhã, no 

auditório da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, situada na Rua 

Prefeito José Basílio de Alvarenga, nº. 1.000 – Monte Serrat – Santa Isabel – SP, 

reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– CMDCA e Comissão Organizadora Eleitoral - CE com os seguintes participantes: Sra 

Michele Rodrigues dos Santos Caraça, Eliane Araújo Reis, Sr Paulo Fernando Mineiro 

Junior – representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Presidente da CE, Sra. 

Leila da Silva Ferreira Nacashima representante da Igreja Adventista do 7º dia  e 

Presidente em exercício do CMDCA, 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 da Secretária de Assistência e 

Promoção Social. A reunião foi conduzida pela Sra. Leila, presidente do CMDCA, que deu 

início cumprimentando a todos, esta reunião ordinária tem a pauta específica para 

discussão do pleito –eleição e apuração que ocorrerá no próximo Domingo dia 06 Outubro 

dos conselheiros tutelares, dada a palavra ao Sr. Carlos o mesmo discorreu sobre as 

ações do Órgão Gestor para participação e ações para a eleição da preparação logística e 

de recursos humanos com a aquisição e disposição de materiais, alimentos, veículos, 

convocação de funcionários, preparação da  escola onde ocorrerá o evento, ofícios á 

Polícia Militar, Civil e Trânsito, crachás de identificação, documentos e instruções 

antecipadas com os Mesários, escrutinadores e equipe de apoio. Ato contínuo foi 

apresentado a cédula de votação manual, com foto, número e nome dos 16 candidatos 

que será utilizada na votação e que a mesma será assinada no verso pelo representante 

da Comissão Organizadora CE, que estarão trabalhando no domingo em cada uma das 

três salas de votação. Os eleitores devem apresentar para votação um documento com 

foto e o título eleitoral, conforme consta no Edital 04/2019, visto que a listagem de eleitores 

do Município fornecida consta somente nome e número do titulo eleitoral, datada em 

26/07/2019, podendo haver mais eleitores após esta data. Foi apresentado as urnas de 

lonas com suas respectivas chaves. Os candidatos tem o prazo até as 17h00 horas do dia 
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de hoje, conforme informado em reunião com os mesmos para credenciar 

antecipadamente pessoas como fiscais para atuarem dia da eleição, conforme previsto na 

lei e edital. Foi ainda discutido pelos Conselheiros que a apuração certamente será 

demorada e que pode adentrar a madrugada, visto que a maioria dos candidatos 

representa instituições e a publicidade esta sendo considerada satisfatória e 

possivelmente terá boa adesão e participação dos Munícipes. Foi ainda apresentado pelos 

Conselheiros atuais o novo Regimento Interno do Conselho Tutelar pelo ofício 300/2019, 

que devido a eleição, será lido na próxima sessão ordinária e colocado a disposição dos 

Conselheiros para leitura e propor alterações se for o caso, e que o mesmo será votado 

em Dezembro também em sessão ordinária. Concluídos os trabalhos, eu, Alessandra 

Aparecida de Sousa Pereira, portadora do RG. 35.721.571-0, secretária designada para 

esta Assembleia lavrei a presente Ata que será anexada à lista de presença. Nada 

havendo, a presidenta deu por encerrada esta reunião ordinária, sendo já marcada para o 

dia onze de Novembro a próxima reunião ordinária. 


