
 

 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES  
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA  

 
(criado pela Lei Municipal nº 108/99 de 22 de junho de 1999, alterado pela Lei n.º 409, de 28 de junho de 2007, Lei n.º 

596, de 13 de julho de 2010 e Lei n.º 692, de 24 de setembro de 2012).  

 

   

 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS 

 

 
Cuida o processo 00496/2020 do pedido de recurso da Senhora Aparecida da Vitória Martins. 

 

A Comissão Especial Eleitoral, instituída pela resolução 001/2019 do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA, em consonância com o Edital nº001/2020, que trata da 

convocação do Processo de escolha para preenchimento de vaga para Membro do Conselho Tutelar, 

quadriênio 2020/2024, do Município de São Roque do Canaã, após análise do Pedido de recurso, 

verificou que: 

 

 - O recurso ora mencionado foi apresentado tempestivamente, conforme itens 6.4 e 14.1 – 

Calendário Oficial, do referido Edital. 

 

- O recurso ora mencionado foi apresentado em formulário específico – anexo II, conforme item 6.3 

do Edital. 

 

- O recurso ora mencionado não apresentou fato novo com relação a ausência de um documento 

obrigatório exido no edital, conforme item 5.6, letra F, onde fora apresentado somente uma das 

Certidões Negativas;   

 

Por assim entender, que a pré candidata não apresentou os documentos exigidos em sua totalidade, 

esta Comissão Especial Eleitoral não recebe este recurso e mantém a decisão anterior; 

 

Esta Comissão, cumprindo o item 7.6 do edital torna pública esta decisão e atendendo a solicitação 

da pré candidata encaminhará cópia escrita da mesma, para sua ciência. 

 

 
São Roque do Canaã/ES, 14 de fevereiro de 2020.   
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SONIA REGINA VERGINIO PEREIRA  

Membro da Comissão Eleitoral 
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FABIANA NUNES SIQUEIRA LAURETTE 

Membro da Comissão Eleitoral 
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IGOR BRAGA REGATTIERI 

Membro da Comissão Eleitoral 

 
 


