CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA
SÃO JOÃO BATISTA – SC
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Ata da segunda reunião da Comissão Especial Eleitoral para escolha dos membros do
Conselho Tutelar do município de São João Batista/SC. Aos treze dias do mês de junho de
dois mil e dezenove, às dezoito horas, na Secretaria de Assistência Social, situado na rua
Tibúrcio Taurino Bozzano, 210, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC, deu-se
início a esta reunião. PAUTA DA REUNIÃO: ANÁLISE DOS PEDIDOS DE
INSCRIÇÃO DE REGISTROS DE CONDIDATURAS E EMISSÃO DE LISTA
PARA PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS COM SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
Iniciando a reunião a senhora Jânifer Otto, 2ª secretária do CMDCA deu as boas vindas aos
presentes constantes na lista de presença. Iniciaram-se os trabalhos de abertura dos 15
(quinze) envelopes recebidos com documentação para registro de candidaturas de um total
de 21 (vinte e um) envelopes entregues a interessados em concorrer no pleito eleitoral, onde
analisou-se que a numeração de inscrição será definida após a organização dos inscritos por
ordem alfabética. Iniciou-se a análise dos pedidos de inscrição com conferencia da
documentação apresentada pelos 15 candidatos que apresentaram, após a abertura e
conferencia de todos os 15 envelopes, auferiu-se 13 registros de candidaturas com Inscrição
APTA e 02 registros com Inscrições INDEFERIDAS que entram no prazo de interposição
de RECURSO até 18/06/2019. Após a conferencia organizou-se a lista (anexo) de registros
de candidaturas colocando os candidatos organizados por ordem alfabética, lista esta que
gerou o número de inscrição que estes levarão até o dia da votação como número oficial,
lista esta que será divulgada. Ficou decidido que a Secretaria executiva fará contato
telefônico para explicar o motivo do indeferimento e orientar quanto ao recurso. Informes;
O presidente Jardel informou que recebeu correspondência eletrônica do Cartório Eleitoral
para confirmação dos locais de votação, encaminhou para e-mail do CMDCA para devida
reposta. Por ter sido eu Jânifer Otto, segunda secretária que lavrei esta Ata assino e firmo
ser verdade, juntamente com o coordenador senhor Jardel Correa e os demais presentes
conforme lista de presença.
___________________________
Jânifer Otto
2ª Secretária do CMDCA

__________________________
Jardel Corrêa
Coordenador da Comissão Eleitoral

