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Homologação das Inscrições para Participação do Processo de Escolha Suplementar dos 

Membros do Cargo de Conselheiro Tutelar 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Várzea Paulista, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas, (Lei Federal nº 8.069/90, na Lei Municipal nº 2.172/13 e art. 8, 
§3º da Resolução nº. 75/2001 do CONANDA), por sua Comissão Eleitoral, constituída para promoção do 

processo de escolha suplementar dos membros do Conselho Tutelar, torna pública a homologação das 

inscrições para concorrência ao cargo de Conselheiro Tutelar para o quadriênio 2016-2019. 
 
Foram DEFERIDAS as candidaturas de: 

 

Bianca Cristine Lopes de Oliveira Pereira 

Cleunice Pinheiro da Silva 

Fernanda Meireles Ferreira 

Márcia Cristina de Oliveira 

Marizilda Silva Bueno 

Paulo José Andrade de Jesus 

Renata Di Michele 

Rosa Ferreira dos Santos Félix 

Rubens Pereira da Silva 

 

Em face da documentação não apresentada, insuficiente ou incompatível com as exigências do Edital 

001/2016 do Processo de Escolha Suplementar dos Membros do Conselho Tutelar, foram INDEFERIDAS as 

seguintes inscrições: 

 

Fernando Brito de Oliveira: 
- Ausência de comprovação de tempo mínimo de residência do Município de Várzea Paulista/SP. 

- Não apresentação de Atestado de Antecedentes Criminais. 

 

Luciene Soares dos Anjos: 
- Não comprovação do tempo mínimo de experiência exigido na defesa dos interesses e direitos das crianças 

a adolescentes. 

- Documento apresentado que não preenche os requisitos quanto à natureza da atividade.  

 

Selma Regina Sacramoni: 
- Não comprovação do tempo mínimo de experiência exigido na defesa dos interesses e direitos das crianças 

a adolescentes. 

 

Talita Fernandes Gasparetto Silva: 
- Não comprovação do tempo mínimo de experiência exigido na defesa dos interesses e direitos das crianças 

a adolescentes. 

 

Tânia Beatriz Ferreira Silva: 
- Ausência de comprovação de tempo mínimo de residência do Município de Várzea Paulista/SP. 

- Não apresentação de Comprovante de Conclusão de Ensino médio ou Curso de Nível Superior. 

- Não apresentação de Comprovante de Experiência de atuação na defesa dos interesses e direitos das 

crianças a adolescentes. 

- Não apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral. Documento apresentado que não atende aos requisitos  

formais do edital. 

 

Tatiane Aparecida Rodrigues Bicalho: 
- Ausência de comprovação de tempo mínimo de residência do Município de Várzea Paulista/SP. 
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- Não apresentação de Comprovante de Experiência de atuação na defesa dos interesses e direitos das 

crianças a adolescentes. 

 

Zeni Lima da Silva Machado  
- Ausência de comprovação de tempo mínimo de residência do Município de Várzea Paulista/SP.  

- Não apresentação de Comprovante de Conclusão de Ensino Médio ou Curso de Nível Superior. Documento 

apresentado que não atende os requisitos formais do Edital. 

 

A Comissão Eleitoral cumpre informar ainda, que do indeferimento das inscrições, caberá recurso no prazo 

de 02 (dois) dias, a contar do primeiro dia útil posterior à esta publicação, nos termos do Edital n°. 001/2016. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, se faz a presente publicação, disponibilizada no site: 

http://www.varzeapaulista.sp.gov.br 

 

 

Várzea Paulista/SP, 19 de Agosto de 2016. 

 

 

Carmen Célia Cezar Matias 

Vice-Presidente do CMDCA 
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