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ATA DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 

 Aos oito dias do mês de outubro do ano de 2019, às 09h00min horas, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Presidente Alves, localizada na Rua Vereador Luiz Michelan Filho nº 73, 
Centro, 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, haja vista que após a 
divulgação do resultado parcial do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, através 
do Edital de Resultado Parcial das Eleições, no dia 06/10/2019, junto a Comissão Especial Eleitoral, 
aguardou o prazo legal, até o dia 07/10/2019, para impugnações ou incidentes que pudessem 
comprometer a validade dos votos. Não havendo impugnações até a data prevista, foi realizada a 
presente reunião com a finalidade de declarar encerrados os trabalhos desta Comissão Especial 
Eleitoral após o cumprimento de todas as etapas previstas no Edital nº 01, de 05 de abril de 2019, 
e promover o encaminhamento dos autos do processo eleitoral ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente para as providências subsequentes. 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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