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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, órgão 

responsável pela realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, vem, pelo 

presente esclarecer o que se segue: 

Vimos por meio desta publicação divulgar a classificação dos candidatos à Eleição Unificada 

para o Conselho Tutelar de Porto Feliz, diante da votação que ocorreu no dia 06 de outubro de 2019. 

           Ainda informamos que no resultado extra oficial houve um erro na somatória final de todos os 

candidatos, em que a urna número 05 (cinco) foi somada em duplicidade, computando estes votos a 

todos os candidatos. Assim que detectou-se este erro, o CMDCA realizou a recontagem dos votos. 

          No dia 09 de outubro, às 08 horas na Câmara Municipal de Porto Feliz houve esta recontagem 

de votos, em que estiveram presentes o Presidente do CMDCA, os Candidatos ao Conselho Tutelar e 

os funcionários da empresa de assessoria contratada para este certame. 

          A metodologia utilizada para a recontagem, foi a de que cada urna teve a conferência e contagem 

dos votos por 3 (três) vezes, eximindo ao máximo possíveis erros, garantindo a lisura do processo bem 

como a classificação exata de cada candidato. 

          Diante disso, divulgamos a lista final de classificação, a qual não sofreu alteração após a detecção 

da duplicidade da somatória da urna 05 (cinco) e correção da mesma. 

          Sem mais para o momento, o CMDCA agradece a todos os eleitores que compareceram às urnas 

no último domingo para escolha dos Conselheiros Tutelares. 

 

 

Porto Feliz, 10 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Fabio Augusto Martins 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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