Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ATA DE Nº 10 – 09 DE OUTUBRO DE 2019
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA)
Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na sala de reunião da casa
dos conselhos Municipais situado na Avenida Governador Lacerda de Aguiar, nº 367,
Centro, Boa Esperança/ES reúnem a Comissão Especial e os demais membros do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA: Joseane Ribeiro
de Oliveira, Leandro Jose da Silva, Andressa Vaz, Maxwel Santos Ferreira Leite, Débora
de Cássia Furlan, Flávia da Silva Santos, Maria Marlene Bissoli Contarato e Zenilda Zani.
Pauta 1: Análise da Denúncia realizada quanto ao suposto transporte de eleitores:
O Denunciante Leonardo Madalena relata que no dia 06/10/2019, às 10:25h encontrou
um carro conduzindo eleitores para a candidata Ireny. O denunciante enviou um vídeo de
9 (nove) segundos mostrando um motorista saindo do veículo. Ao analisar o vídeo
enviado pelo denunciante a Comissão Especial não identificou qualquer infração,
considerando que mostra apenas um motoristas saindo de um veículo, não havendo
indícios de elementos suficientes para a instauração do procedimento. Ademais, de
acordo com o art. 4º da RESOLUÇÃO CMDCA Nº 10, DE 14 DE AGOSTO DE 2019 que
trata das condutas vedadas menciona que “qualquer cidadão ou candidato, devidamente
identificado, poderá representar à Comissão Especial do CMDCA contra aquele que
infringir as normas estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação
com provas ou indícios de provas da infração. Diante do exposto a Comissão Eleitoral
determina o arquivamento da referida denúncia, por falta de elementos suficientes para o
seu prosseguimento. Eu, Flávia da Silva Santos secretária adoc, digitei a presente ata,
que após lida e aprovada por todos segue assinada por mim, pelo presidente e demais
presentes.
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