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EDUARDO MATARAZZO SUPLICY, exercendo o cargo eletivo de Vereador do 

Município de São Paulo e, na qualidade de Líder da Bancada de Vereadores do Partido 

dos Trabalhadores na Câmara Municipal de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 

059.091.988-15, com domicílio nesta Comarca de São Paulo, com gabinete no Viaduto 

Jacareí, 100, 6º andar, sala 621, Bela Vista, CEP 01319-900, vem à presença de Vossa 

Excelência oferecer REPRESENTAÇÃO em face do EDITAL PROCESSO DE ESCOLHA 

Nº 004/ SMDHC/2021 de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP, denominado processo 

de escolha, para a gestão do biênio 2021/2023: 

O EDITAL PROCESSO DE ESCOLHA Nº 004/ SMDHC/2021 foi publicado no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo na data de 29.05.21, sábado p.p. (pgs. 49/50). 

 



Considerando o seguinte cronograma estabelecido no item 40 do Edital:  

40. O cronograma do processo de escolha será organizado da seguinte 
maneira:  

40.1. Publicação do Edital – 29/05/2021  

40.2. Período de credenciamento – 31/05/2021 a 04/06/2021 (grifo e 
destaque nossos) 

40.3. Publicação do Resultado do Credenciamento – 09/06/2021  

40.4. Período de apresentação de Recurso pele Indeferimento de 
credenciamento ou Impugnação do Credenciamento – 10/06/2021 a 
15/06/2021;  

40.5. Publicação da decisão sobre Recurso ou Impugnação – credenciamento 
– 18/06/2021  

40.6. Assembleia Geral – votação - 26/06/2021  

40.7. Publicação da Assembleia Geral – resultado da votação – 29/06/2021  

40.8. Período de apresentação de Recurso - resultado da votação – 30/06/2021 
a 01/07/2021  

40.9. Publicação da decisão sobre Recurso - resultado da votação – 
06/07/2021 

Considerando a exiguidade do prazo estabelecido no subitem 40.2 do Edital, 

relativamente ao período de credenciamento; 

Considerando o extenso rol de documentos exigidos na ETAPA I – CREDENDIAMENTO, 

inclusive a apresentação de atestados de antecedentes criminais e cível estadual e 

federal; 

Considerando que poderá não haver tempo hábil para a obtenção de toda a 

documentação exigida; 

Considerando que o prazo de 5 dias úteis para essa fase do credenciamento poderá estar 

comprometido em face do feriado de Corpus Christi, embora antecipado no município, 



mas com possibilidade de decretação de ponto facultativo nas diversas repartições 

públicas; 

Considerando a manifestação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de São Paulo (documento anexo) denunciando a exiguidade desse prazo de 

credenciamento; 

Considerando, por fim, que esta limitação temporal representa inegável prejuízo do pleno 

exercício da participação da sociedade civil no referido Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de São Paulo – CMDCA/SP, objetivo principal deste 

processo de Credenciamento; 

Requeremos imediatas providências com vistas ao ADIAMENTO DO PRAZO FINAL 

PARA O CREDENCIAMENTO, estabelecido inicialmente para a data de 04.06.21, com a 

concessão de prazo adicional mínimo de 15 dias úteis. 

 

São Paulo, 03 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 
Líder da Bancada de Vereadores do Partido dos Trabalhadores 

na Câmara Municipal de São Paulo 
 


