
Diário Oficial do Município de 22/10/2019

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comissão Eleitoral Conselho Tutelar 2020-2023

Protocolo: CMDCA nº 641/2019
Representante: Paulo César Lizardo
Representado: Débora de Andrade Palermo
VISTOS…
A Comissão  Eleitoral  do  CMDCA,  no uso  das  suas  atribuições  previstas  nas  Leis  Municipais
13.510/08 e 14.967/13 e nos editais de nº 001/2019 e nº 003/2019, após reunir-se no dia 21/10/2019,
na Casa dos Conselhos, apreciaram o protocolo em epígrafe e após discussão e votação de seus
membros, decidiram, POR UNANIMIDADE, acolher na íntegra a denúncia feita, ante aos indícios
de cometimento de infração supostamente cometido pelo representado. 
Tal entendimento extrai-se da ata do local de votação, EMEF Raul Pila, e de provas acompanham a
denúncia  em  apreço  e  que  desta  decisão  primária  fazem  parte  integrante.  Desta  forma,  esta
Comissão  entendeu  que  deve  ser  instaurado  o  competente  investigatório  pelo  que  concede  ao
representado o prazo legal de 3 (três) dias a contar da publicação no Diário Oficial do Município,
para  em querendo  apresentar  sua  defesa  prévia  no  CMDCA de  Campinas,  entre  os  dias  23  a
25/10/2019, das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h, na Casa dos Conselhos, sita à Rua Ferreira
Penteado, nº 1331, Centro, Campinas-SP, que deverá estar instruída com todos os meios de prova
em direito admitidos, inclusive eventual rol de testemunhas devidamente qualificadas, sob pena de
em não o fazendo, ficar caracterizada sua confissão e revelia. 
Dê-se ciência  ao  Representante  desta  decisão  primária.  Notifique-se  a  representada  nos  termos
acima descritos. Publique no Diário Oficial do Município. Após, retornem os autos conclusos para
novas deliberações. 

Campinas, 21 de outubro de 2019.

Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva
Coordenadora da Comissão Eleitoral
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comissão Eleitoral Conselho Tutelar 2020-2023

Protocolo: CMDCA nº 640/2019
Representante: Não identificado
Representado: Não identificado
VISTOS…
A Comissão  Eleitoral  do  CMDCA,  no uso  das  suas  atribuições  previstas  nas  Leis  Municipais
13.510/08 e 14.967/13 e nos editais de nº 001/2019 e nº 003/2019, após reunir-se no dia 21/10/2019,
na Casa dos Conselhos, apreciaram o protocolo em epígrafe e após discussão e votação de seus
membros, decidiram, POR UNANIMIDADE, não acolher a denúncia apresentada. 
Tal entendimento extrai-se da própria denúncia encartada nos autos deste protocolado pela ausência
de  provas  e  apontamentos  concretos  que  sejam capazes  de  ensejar  alguma investigação.  Desta
forma, esta Comissão entende pela total improcedência da denúncia. Publique-se. 

Campinas, 21 de outubro de 2019.

Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva
Coordenadora da Comissão Eleitoral
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comissão Eleitoral Conselho Tutelar 2020-2023

Protocolo: CMDCA nº 636/2019
Representante: Sob sigilo
VISTOS…
A Comissão  Eleitoral  do  CMDCA,  no uso  das  suas  atribuições  previstas  nas  Leis  Municipais
13.510/08 e 14.967/13 e nos editais de nº 001/2019 e nº 003/2019, após reunir-se no dia 21/10/2019,
na Casa dos Conselhos, apreciaram o protocolo em epígrafe e após discussão e votação de seus
membros, decidiram, POR UNANIMIDADE, de acordo com os artigos 10 e 11, parágrafos únicos,
do edital nº 003/2019, não conhecer do mérito da denúncia por intempestividade. Publique-se. 

Campinas, 21 de outubro de 2019.

Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva
Coordenadora da Comissão Eleitoral
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comissão Eleitoral Conselho Tutelar 2020-2023

Protocolo: CMDCA nº 637/2019
Representante: Maria Souza Simões
VISTOS…
A Comissão  Eleitoral  do  CMDCA,  no uso  das  suas  atribuições  previstas  nas  Leis  Municipais
13.510/08 e 14.967/13 e nos editais de nº 001/2019 e nº 003/2019, após reunir-se no dia 21/10/2019,
na Casa dos Conselhos, apreciaram o protocolo em epígrafe e após discussão e votação de seus
membros, decidiram, POR UNANIMIDADE, de acordo com os artigos 10 e 11, parágrafos únicos,
do edital nº 003/2019, não conhecer do mérito da denúncia por intempestividade. Publique-se. 

Campinas, 21 de outubro de 2019.

Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva
Coordenadora da Comissão Eleitoral
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comissão Eleitoral Conselho Tutelar 2020-2023

Protocolo: CMDCA nº 638/2019
Representante: Sidneia dos Santos Soares
Representado: Laysa Campos
VISTOS…
A Comissão  Eleitoral  do  CMDCA,  no uso  das  suas  atribuições  previstas  nas  Leis  Municipais
13.510/08 e 14.967/13 e nos editais de nº 001/2019 e nº 003/2019, após reunir-se no dia 21/10/2019,
na Casa dos Conselhos, apreciaram o protocolo em epígrafe e após discussão e votação de seus
membros, decidiram, POR UNANIMIDADE, de acordo com os artigos 10 e 11, parágrafos únicos,
do edital 003/2019, no que relacionado ao item 1 da denúncia, e artigos 52 § 3º e 32 § 3º dos editais
001/2019 e 003/2019, respectivamente, no que relacionado ao item 2 da denúncia, não conhecer do
mérito da denúncia por intempestividade. Publique-se. 

Campinas, 21 de outubro de 2019.

Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva
Coordenadora da Comissão Eleitoral


