ATA DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de Dois Mil e Onze, nas dependências da Escola
Municipal Governador Moisés Lupion, ás nove horas, a Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos das crianças e dos adolescentes, Maricel Auer, na presença de outros membros do
referido conselho, do Secretário Municipal do Bem Estar e Promoção Social, Laoclarck
Odonizetti Miotto, de funcionários da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, de
candidatos que ali estavam presentes e público já aguardando para votar, deu início a abertura
do processo eleitoral para Conselheiros Tutelares. As urnas (antigas) foram vistoriadas para
certificar que estavam vazias e em seguida colocadas no local onde seriam depositados os
votos. O sistema para votação se deu através da listagem da população votante do município,
cedida pelo Cartório Eleitoral, implementada em um programa de informática para facilitar o
processo de eleição, ou seja, através de um documento de identificação oficial, além de título
eleitoral, o nome do votante era inserido no sistema, dando baixa automaticamente,
impossibilitando a pessoa de votar mais que uma vez.
Os portões foram fechados as
16h00min, conforme previsto no Edital 001/2011, sendo que as pessoas que estavam dentro
da escola permaneceram para votação. Ao final, permaneceram nas dependências da Escola,
os candidatos à eleição ou um representante por eles indicados. Aproximadamente ás
dezessete horas e trinta minutos, deu-se início a contagem dos votos, sendo que foi abertas e
contadas cada urna individualmente, totalizando três urnas: na primeira urna, houveram
setecentos e noventa e seis cédulas, sendo que cento e sessenta e três votos para a candidata
Neferti M. M. de Oliveira, cento e um para Luiz Otávio Monastier, oitenta e seis para Luciane
de Lima Ferraz, noventa e seis para Maristela da Rocha, sessenta e três para Tatiane Aparecida
da Silva, sessenta para José Luis Miranda, setenta e um para André Luis Gonçalves, quarenta e
sete para Edite Erli Keln de Brito, quarenta e um para Daniele Pachala de Arruda, vinte e oito
para José Carlos Ferreira Prestes, dezoito para Margareth Ap. Roesner, dez para Gisele de
Oliveira, sete para Sylvia Gomes Fiedler Vieira, dois para Juliana Lopes dos Santos, um voto
nulo, dois brancos. Na segunda urna houveram seiscentos e onze votos, sendo que cento e
trinta e quatro votos para a candidata Neferti M. M. de Oliveira, sessenta e dois para Luiz
Otávio Monastier, cinqüenta e seis para Luciane de Lima Ferraz, cinqüenta e quatro para
Maristela da Rocha, oitenta e seis para Tatiane Aparecida da Silva, cinqüenta e sete para José
Luis Miranda, trinta e seis para André Luis Gonçalves, quarenta e dois para Edite Erli Keln de
Brito, quarenta e um para Daniele Pachala de Arruda, dezoito para José Carlos Ferreira Prestes,
dezesseis para Margareth Ap. Roesner, cinco para Gisele de Oliveira, dois para Juliana Lopes
dos Santos, dois votos nulo. Na terceira urna houveram cento e noventa e dois votos, sendo
que quarenta e dois votos para a candidata Neferti M. M. de Oliveira, vinte votos para o
candidato Luiz Otávio Monastier, trinta e quatro para Luciane de Lima Ferraz, vinte para
Maristela da Rocha, dezenove para Tatiane Aparecida da Silva, onze para José Luis Miranda,
dez para André Luis Gonçalves, onze para Edite Erli Keln de Brito, dezesseis para Daniele
Pachala de Arruda, cinco para José Carlos Ferreira Prestes, um para Gisele de Oliveira, dois
para Sylvia Gomes Fiedler Vieira, um para Juliana Lopes dos Santos, a candidata Margareth Ap.
Roesner não teve votos nesta urna e houveram dois votos nulo. No total houveram Hum mil e
quinhentos e noventa e nove votos, sendo que a candidata Neferti M. M. de Oliveira alcançou
o total de trezentos e trinta e nove votos, o candidato Luiz Otávio Monastier cento e oitenta e
três votos, cento e setenta e seis votos para Luciane de Lima Ferraz, cento e setenta votos para

Maristela da Rocha, cento e sessenta e oito para Tatiane Aparecida da Silva, cento e vinte e
oito para José Luis Miranda, cento e dezessete para André Luis Gonçalves, cem votos para
Edite Erli Keln de Brito, noventa e oito para Daniele Pachala de Arruda, cinqüenta e um para
José Carlos Ferreira Prestes, trinta e quatro para Margareth Ap. Roesner, dezesseis para Gisele
de Oliveira, nove para Sylvia Gomes Fiedler Vieira, cinco para Juliana Lopes dos Santos, três
votos nulos e dois brancos. Conforme o montante de votos de cada candidato, os eleitos
titulares para Conselheiro Tutelar foram: Neferti M. M. de Oliveira, Luiz Otávio Monastier,
Luciane de Lima Ferraz, Maristela da Rocha e Tatiane Aparecida da Silva. Em ordem de
classificação, conforme o número de votos, os suplentes ficaram dispostos da seguinte
maneira: em sexto lugar com cento e vinte oito votos o candidato José Luiz Miranda, em
sétimo lugar com cento e dezessete votos o candidato André Luis Gonçalves, em oitavo lugar
com cem votos a candidata Edite Erli Keln de Brito, em nono lugar com noventa e oito votos a
candidata Daniele Pachala de Arruda, em décimo lugar com cinqüenta e um votos o candidato
José Carlos Ferreira Prestes, em décimo primeiro lugar com trinta e quatro votos a candidata
Margareth Aparecida Roesner, em décimo segundo lugar com dezesseis votos a candidata
Gisele de Oliveira, em décimo terceiro lugar com nove votos a candidata Sylvia Gomes Fieldler
Vieira e em décimo quarto lugar com cinco votos a candidata Juliana Lopes dos Santos. Com
isso, deu-se por encerrado a Eleição dos Conselheiros Tutelares, sendo que a posse será no dia
oito de dezembro às nove horas da manhã, e no dia doze o início da gestão. Sem mais nada a
tratar, eu Maricel Auer, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, dou por encerrada esta ata que por mim vai assinada.

