
 

 

RESOLUÇÃO Nº 24/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 

 
Torna público a DECISÃO DA COMISSÃO 
ELEITORAL sobre a atual situação do 
candidato a conselheiro tutelar DANILO 
FERREIRA DE SOUZA do Processo de 
eleição dos membros do Conselho Tutelar de 
Águia Branca/ES. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do município de Águia 

Branca, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 378 de 

23/10/1998, suas alterações (Lei Municipal nº 704 de 12/06/2005 e nº 1.009 de 26/07/2011) e, pela Lei 

Federal nº 8.069 de 13/07/1990 e nº 13.824 de 10/05/2019; e de acordo com a Reunião Ordinária da 

Comissão Especial Eleitoral, realizada em 10/07/2019, conforme a ata de nº 06/2019. 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Tornar público a decisão da Comissão Eleitoral sobre a atual situação do candidato a conselheiro 

tutelar Danilo Ferreira de Souza, sobre a Oficina de Capacitação para Conselheiros Tutelares, etapa 

eliminatória para o Processo de Eleição Unificada para o Conselho Tutelar, quadriênio 2020/2023, 

conforme o Edital nº 01/2019. 

§1º Trata-se de decisão da Comissão Eleitoral pelo candidato Sr. Danilo Ferreira de Souza, que 

apresentou atestado médico e por isso esteve ausente de algumas aulas da oficina de capacitação. 

Como a oficina é de caráter eliminatório o referido candidato teve até o dia 31 de agosto para apresentar 

frequência de participação de acordo com a grade do curso.  

§2º O candidato apresentou declaração de participação de 75% (setenta e cinco por cento) da 

grade curricular da Oficina de Capacitação para Conselheiros Tutelares. 

§3º A Comissão Especial Eleitoral, após análise e julgamento, decide em dar continuidade a 
candidatura do referido candidato. 

 
Art. 2º Esta Resolução será publicada por meio eletrônico (http://www.prefeituraaguiabranca.es.gov.br). 

 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                                                                                               Águia Branca – ES, 05 de setembro de 2019. 
 

 
ELIZANGELA LOTERIO 

Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
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