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Ata nº 09/2019
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 08:30 hs, na Sala de Reuniões da
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, à Rua Rio Grande do Sul, nº 210, Centro,
Barracão - PR os conselheiros do CMDCA, integrantes da Comissão Eleitoral reuniram-se
extraordinariamente para deliberar sobre o processo de denuncia de campanha antecipada e
defesa do candidato ao Conselho Tutelar MATHEUS DE SOUZA LOPES. A Comissão
Eleitoral recebeu a denuncia, deliberou na reunião em 28/05/2019 pela citação do candidato,
sendo que no dia 03/06/2019, o mesmo foi citado e notificado, sendo que no mesmo dia
apresentou defesa (em anexo). Na apreciação da defesa, dois integrantes da Comissão
solicitaram orientação jurídica, sendo que foi convocado o Assessor Jurídico Dr. Antonio
Pereira que logo compareceu e prestou as orientações necessárias, declarando que a defesa
está correta e fundamentada, considerando as medidas tomadas a Comissão Eleitoral tem
amplas condições de deliberar pelo deferimento da candidatura ao Conselho Tutelar do
candidato MATHEUS. Nesse sentido, a Comissão Eleitoral deliberou pelo deferimento da
candidatura de MATHEUS, procedendo às orientações necessárias aos candidatos de um
modo geral. Referente à Eleição SUPLEMENTAR, foi definido pelo Poder Judiciário o
empréstimo das urnas convencionais no total de cinco e a lista atualizada dos eleitores do
município de Barracão – PR, sendo que a data de eleição foi marcada para o dia 23/06/2019,
domingo, com inicio as 08:00 horas e termino as 12:00 horas. Não tendo mais assunto a ser
tratado, encerra-se a Ata nº 09/2019. Em anexo, Lista de Presença dos conselheiros presentes
na reunião.
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