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RESOLUÇÃO Nº 034/2019 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Iguatu-CE, criado pela Lei Municipal Nº 90/90 e regulamentado pela Lei Municipal Nº 

1.543/2011, no uso de suas atribuições legais. 

 

Considerando a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente e seus artigos: 

116 – 125; 

 

Considerando a Lei 12.594/2012 que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) no qual regulamenta a execução das Medidas 

Socioeducativas destinadas a adolescentes que pratique ato infracional;  

 

Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços (Resolução Nº 109/CNAS de 2009), 

que dispõe do Serviço de Proteção Social ao Adolescente em cumprimento de Medidas 

de Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço a Comunidade – PSC; 

 

Considerando a Lei 2.662/19 - que regulamenta o funcionamento do Conselho Tutelar 

do Município de Iguatu, Ceará. 

 

Considerando o Edital Nº 02/2019 - CMDCA e suas retificações. 

 

Considerando as denúncias recebidas. 

 

Considerando a deliberação em Reunião Extraordinária realizada dia 03 de outubro 

de 2019. 

 

RESOLVE COMO RESPOSTA ÀS DENÚNCIAS: 

1) DENÚNCIA 01 - Com relação a punição feita ao candidato Cristiano Martins 

de Oliveira, não houve denúncia de terceiros, a ocorrência foi identificada pelo 

CMDCA, pois durante esse período todos os conselheiros estão orientados a fiscalizar a 

campanha dos candidatos, seja nos locais de trabalho, na internet, no centro da cidade, 

ou seja, mesmo que não esteja a serviço do CMDCA naquele momento, mas identificar 

alguma irregularidade, deve proceder como orientado e registrar a ocorrência, onde será 

repassado ao colegiado para que seja tomada as devidas providências. Diante do 

exposto, o Colegiado DECIDIU que pelo candidato ser reincidente em advertência, foi 

aplicado uma SUSPENSÃO de propaganda por 02 (dois) dias, ficando ainda em livre 

escolha do candidato os dias que iria realizar a suspensão, sendo apenas obrigado a 

informar o Colegiado os dias escolhidos.    

 

2) DENÚNCIA 02 – Foi protocolada a denúncia do candidato Felipe Vinícius 

Mendonça da Silva em desfavor do candidato Francisco de Assis da Silva 

(Francivaldo), onde o mesmo questiona o fato do candidato ter um programa de Rádio 

numa emissora local desde 2011 de cunho religioso. O Colegiado fez uma averiguação 

desta situação, no período eleitoral, o mesmo em nenhum momento se utilizou do 
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programa para divulgar a sua candidatura. Como também esclarecemos que com relação 

a Lei Eleitoral 9.504/1997, o CMDCA pode se utilizar dos seus artigos ou não, ficando 

a cargo do Conselho, quando não se utilizar da referida Lei, estabelecer as normas, 

através do Edital que rege essa eleição ou através de Resolução. Diante do exposto, fica 

INDEFERIDO o pedido de eliminação imediata do candidato denunciado.  

 

3) DENÚNCIA 03 - Foi protocolada a denúncia do candidato Felipe Vinícius 

Mendonça da Silva em desfavor do candidato Wellington Alves de Oliveira onde o 

mesmo cita duas situações que já foram denunciadas ao CMDCA e já foram tomadas as 

providências e aplicadas as penalidades cabíveis. O denunciante também solicita que o 

CMDCA instale um Processo Administrativo Disciplinar – PAD contra o denunciado, 

porém esclarecemos que o CMDCA é um órgão deliberativo, controlador e de 

cooperação governamental e de não possuir personalidade jurídica, não tem autonomia 

para a instauração de PAD, podendo apenas encaminhar irregularidades que por ventura 

venham a ocorrer para o gestor que detém essa funcionalidade. Diante do exposto, fica 

INDEFERIDO o pedido de eliminação imediata do candidato denunciado. 

 

4) DENÚNCIA 04 - Foi protocolada a denúncia do candidato Felipe 

Vinícius Mendonça da Silva em desfavor do candidato Cristiano Martins de Oliveira, a 

respeito do teor do seu material de divulgação. O Edital, no seu item “7.2.4” estabelece 

que, no material do candidato só pode conter seus dados e suas propostas. O Colegiado 

analisou todo material anexado a denúncia, ficando entendido que o candidato 

denunciado se utilizou de suas experiências anteriores, já informadas no ato da sua 

inscrição, para enriquecer seus dados com relação a comprovação da sua experiência. O 

candidato também solicita, em respeito à Constituição Federal, no seu Art. 37 que este 

colegiado obedeça ao princípio da publicidade e torne público as decisões aqui 

proferidas, ressaltamos que este Colegiado tem como princípio uma gestão clara e 

participativa por parte do cidadão, publica e publicará esta e todas as outras decisões 

que forem tomadas por parte. O endereço será sempre a página da Prefeitura Municipal 

de Iguatu na aba específica para o Conselho e na página do Conselho na Internet. Diante 

do exposto, fica INDEFERIDO o pedido de eliminação imediata do candidato 

denunciado. 

 

5) DENÚNCIA 05 - Foi protocolada a denúncia do candidato Cristiano Martins de 

Oliveira em desfavor da candidata Camila Machado, onde o mesmo inicia contestando a 

sua punição citada na denúncia nº 01 deste documento e afirma que a decisão não foi 

tomada por todo o colegiado. Quanto a essa afirmação, esclarecemos que toda e 

qualquer decisão do Colegiado, respeita as normas e leis vigentes e sempre busca tomar 

decisões com quórum, o que legitima qualquer de nossas decisões, de forma que muitas 

vezes precisamos utilizar a tecnologia para o êxito da decisão e agilizar o processo. O 

denunciante afirmou ainda que se sente perseguido por parte do CMDCA ou por alguns 

membros, questionando que apenas ele está sofrendo esse tipo de punição. Até aquele 
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momento, o CMDCA não havia recebido denúncias contra outros candidatos com 

relação a sujeira das vias públicas com material de campanha e se receber, tomará as 

devidas providências, pois não temos e nem teremos “dois pesos e duas medidas”. 

Quanto a denúncia em desfavor da candidata Camila Machado, depois de analisado todo 

o material, o Colegiado possui a faculdade de aplicar determinadas penalidades, 

observando os procedimentos contidos no Edital ou a decisão do Colegiado, sendo 

assim, decidimos que a candidata fica ADVERTIDA VERBALMENTE, já que antes 

não havia nenhuma punição para a mesma.  Diante do exposto, fica DEFERIDA a 

denúncia do candidato denunciante. 

 

Diante das situações expostas e das decisões proferidas, o CMDCA reafirma sua 

responsabilidade e o seu compromisso com esta eleição que é de grande importância 

para as crianças e adolescentes de nosso município e menciona não compactuar com 

nenhuma campanha que não seja exclusiva para a política de defesa dos direitos de 

criança e adolescente, repudiando qualquer campanha que fuja dessa linha de trabalho e 

que se utilize desse pleito para trampolim político partidário e/ou para mostrar a político 

A ou B que tem força de voto. 

 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de 03 de outubro de 2019.  

 

Iguatu/CE, 03 de outubro de 2019. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

________________________________ 

Maria Suerda Alves Bandeira 

Presidente do CMDCA 

Biênio 2019/2021 

Iguatu/Ce. 
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