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Data: 21/08/2016 

Horário: 08h00 – 12h00 – E.M.E.F. Frei Valentim e 14h00 ao término do escrutínio – Fórum 

Municipal 

 
Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2016, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei 

Valentim, compareceram os representantes do CMDCA Elisa Corso,Cenita S. Dani, Flávia Jordana 

Sanches, Leonilda da Luz Roberto, os candidatos  Rosimara Piva e  Angela Maria Gonçalves de 

Moraes, os presidentes de mesa, Srs. Alexandre Ribeiro da Silva, Licélia Maria Pedroso Vida e 

Silmara Regina Ramos, os mesários e o fiscal Hendrick Samuel de Souza, fiscal do candidato 

Rosimara Piva. Inicialmente foi por todos os presentes  conferida a integridade da lacração das 

urnas de número 001 a 003. Em sequência, foram entregues os cadernos de votação com os nomes 

dos eleitores, e o envelope de trabalho previamente separado para o decorrer das atividades da seção 

eleitoral. Os mesários receberam as instruções e foram orientados a se dirigirem às suas respectivas 

seções. A tarefa prioritária é a contagem das cédulas de votação, as quais, inicialmente, foram 

entregues em número de 50 (cinquenta) em cada seção. Na seção de votação foram entregues as 

urnas e demais materiais necessários para o pleito e por todos foi evidenciada a inexistência de 

violação das urnas. Em seguida, às 08h13 deu-se a abertura à votação. Em função da falta da 

mesária Maristela de Souza foi convocada a Sra. Zilma Gomes da Silva para como mesária da seção 

/ urna 003. Relata-se o comparecimento posterior da fiscal Jaqueline Iasmyn Ferreira de Moraes. A 

relação das salas, urnas, letras, página inicial e final é a que se segue: sala 01, urna 001, letras de A a 

E, Pg. inicial: 002 a pg. final 0126, sala 02, urna 002, letras de F a L, Pg. inicial: 0127 a pg. final 

0246, sala 03, urna 003, letras de M a Z, Pg. inicial: 0247 a pg. final 0408. Não houve nenhuma 

intercorrência relatada à Comissão Eleitoral. A eleição foi encerrada às 12h13 dando-se a 

oportunidade de voto a  todos os eleitores presentes. As urnas foram lacradas na presença dos fiscais 

e membros da comissão eleitoral, recolhidas as devidas assinaturas. Em envelope separado, foram 

devolvidos os cadernos de votação e, em outro envelope, cédulas não utilizadas em conjunto com as 

atas de votação. O término efetivo do processo eleitoral deu-se as 12h28 sendo que as urnas 

permaneceram na Secretaria Executiva dos Conselhos da Assistência até o envio para o Fórum 

Municipal. Candidatos e fiscais foram convidados a acompanhar as urnas. Após o almoço, as atas 

seguiram para o fórum em comitiva aberta. Às 14h02 deu-se início à apuração dos votos na 

presença da fiscal Vanessa Cristina Moreira, Comissão Eleitoral e Presidentes de Mesa. Deu-se 

acesso à área de apuração a apenas um fiscal de candidato e o próprio candidato, contudo, não 

restringiu-se o acesso de qualquer interessado. A apuração dos votos da urna 001 deu-se as 14h04 

com o seguinte resultado: Angela: 30 votos, Rosimara: 03 votos, Silmara:01voto, Votos Brancos: 1 

e Votos Nulos: 0. Segundo a ata houve 35 votantes, a devolução de 15 votos não utilizados ou 

inutilizados, conferindo desta forma o número de votos entre a ata e a contagem física. O término 

da contagem ocorreu às 14h08. A apuração dos votos da urna 002 deu-se as 14h09 com o seguinte 

resultado: Angela: 31votos, Rosimara: 07 votos, Silmara: 01voto, Votos Brancos: 01e Votos Nulos: 

01;. Segundo a ata houve 41 votantes e a devolução de 09 votos não utilizados ou inutilizados, 

conferindo desta forma o número de votos entre a ata e a contagem física. O término da contagem 

ocorreu às 14h13.A apuração dos votos da urna 003 deu-se as 14h14 com o seguinte resultado: 

Angela: 31 votos, Rosimara: 03 votos, Silmara: 02 votos, Votos Brancos: 02 e Votos Nulos: 0;. 

Segundo a ata houve 38 votantes, e a devolução de 12 votos não utilizados ou inutilizados, 

conferindo desta forma o número de votos entre a ata e a contagem física. O término da contagem 

ocorreu às 14h18.  Não havendo mais fatos a serem relatados, encerra-se esta Ata Geral às 14:22, 

redigida por mim, Marcos Raksa e sendo que os presentes assinam abaixo. 

Alexandre Ribeiro da Silva 
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Silmara Regina Ramos 

Flávia Jordana Sanches 

Elisa Gonzalez Corso 

Cenita S. Dani 

Angela Maria Gonçalves de Moraes 

Licélia Maria Pedroso Vida 

Silvia Maria de Souza 

Vanessa Cristina Moreira 

Marcos Raksa 

Leonilda da Luz Roberto 

 


