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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR

 
ATA DE ELEIÇAO CONSELHO TUTELAR
Aos seis dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e vinte e
dois, nas dependências da Escola Municipal Balbina Almeida
de Souza, ás oito horas, a Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos das crianças e dos adolescentes, Lucilene Costa,
na presença de outros membros do referido conselho, e do
Secretário Municipal de Promoção Social, Jorge Martins dos
Santos, e funcionários de várias secretarias da prefeitura
municipal, de candidatos que ali estavam presentes deu início a
abertura do processo eleitoral para eleição para suplentes do
Conselho Tutelar de Santa Maria do Oeste . As urnas de lona
(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,
através de um documento de identificação oficial, além de
título eleitoral, o nome do votante era assinado na lista pelo
mesmo. Os portões foram fechados as 17h00min, conforme
previsto no Edital. Ao final, permaneceram nas dependências
da Escola, os candidatos à eleição ou um representante por eles
indicados. Aproximadamente ás dezessete horas e cinco
minutos, deu-se início a contagem dos votos, sendo que a soma
das quatro urnas disponíveis foram no total de 625 votos. O
candidato Antônio Fagner totalizou 234 votos, ficando em 1
lugar, ze do Leite 159 votos, ficando em 2 lugar, Ivalner Caixa
Podolan 106 votos, 3 lugar, Elydia Jauer 79 votos, 4 lugar e
Beto do Blog totalizou 60 votos, ficando em 5 lugar. Tivemos 7
votos brancos e 3 nulos. Com isso, deu-se por encerrado a
Eleição dos Conselheiros Tutelares, sendo que a posse será no
dia nove de novembro às treze horas e no dia dez o início da
gestão. Sem mais nada a tratar, eu Lucilene Costa, Presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, dou por encerrada esta ata que por mim vai
assinada. 
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