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ATA DE REUNIÃO 

 Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2019, às 08h30min horas, na Câmara 
Municipal de Presidente Alves, sito na Rua Messias Tomaz de Paiva, nº 35, Jardim Colina do Sol II, 
na cidade de Presidente Alves, aí reunidos os membros da Comissão Especial Eleitoral, constituída 
por meio da Resolução nº 01, de 05 de Abril de 2019, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Município de Presidente Alves, publicada no Diário Oficial Eletrônico 
do Município, edição nº 396, do dia 11 de abril de 2019, págs. 3 e 4, incumbida de realizar o 
processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023, dando 
seguimento aos trabalhos e considerando as indicações apresentadas pelo Senhor Prefeito do 
Município de Presidente Alves conforme solicitadas por meio do ofício nº 13, de 23 de setembro 
de 2019. Com a presença dos servidores municipais convocados através do Edital de 30/09/2019, 
com exceção da senhora Elisabete Aparecida Alves Silva, que desistiu devido a um problema 
particular de última hora e foi substituída pela senhora Margarida da Silva. Sob a presidência do 
Coordenador da Comissão Especial Eleitoral, Sérgio Célis da Fonseca, que apresentou os 
procedimentos que serão adotados durante a votação e apuração das eleições do Conselho 
Tutelar para o quadriênio 2020/2023. Antes de encerrar, o senhor Coordenador convidou os 
demais membros da Comissão para a lacração das urnas que acontecerá no sábado dia 05 de 
outubro de 2019, com a presença dos candidatos que serão convidados a participar e fiscalizar a 
devida lacração. O Senhor Presidente Coordenador anunciou que ira publicar a presente ata no 
Diário Oficial do Município, na próxima segunda feira, dia 07 de outubro de 2019. Nada mais 
havendo, eu Sérgio Célis da Fonseca, Coordenador da Comissão Especial Eleitoral, lavrei a 
presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os membros. 
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