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Ata de eleição dos membros do Conselho Tutelar de Guaratinguetá
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e onze foi realizada no Grupo da
Fraternidade Irmão Altino a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar de
Guaratinguetá, para o triênio 2012/2014.
Presentes os Conselheiros: Presidente: Nilton Nogueira Barbosa; Vice-Presidente
Márcia Helena Del Mônaco Antunes; a 1ª Secretária: Ana Maria da Silva Viana
Nepomuceno; e demais Conselheiros: Bianca de Medeiros Trindade Santos; Eliana
Lúcia G. Galvão Marcondes Araújo; Enio Fernandes; Fabiana Cortez Vieira; José
Expedito da Silva; Marcelo Hideki Takano; Vivian Silva Fontes e Maria Catarina de
Jesus Pires, suplente do Conselheiro Roberto Viriato Rodrigues Nunes que estava
impedido de participar devido ao fato de ser irmão de uma candidata.
Às oito horas se iniciou a eleição com a presença da Ilma Sra. Dra Anna Cláudia
Campos da Costa Galvão. Foram formadas quatro mesas de votação, onde
compareceram 1629 (um mil seiscentos e vinte e nove) eleitores, sendo: mesa um - com
542 (quinhentos e quarenta e dois) eleitores; mesa dois - com 405 (quatrocentos e cinco)
eleitores; mesa três - com 354 (trezentos e cinquenta e quatro) eleitores e mesa quatro com 328 (trezentos e vinte e oito) eleitores. No decorrer do pleito, as ocorrências
relatadas foram solucionadas de forma satisfatória. Às dezessete horas fecharam-se os
portões e, com o acompanhamento da Dra. Promotora, as urnas foram lacradas.
Seguiu-se então para a apuração obtendo-se o seguinte resultado: primeiro lugar, Paula
Pereira Coelho Marques, com 622 (Seiscentos e vinte e dois) votos; segundo lugar,
Jussara Beatriz Monteiro, com 453 (quatrocentos e cinquenta e três) votos; terceiro
lugar, Lucimara Aparecida Borges dos Santos, com 431 (quatrocentos e trinta e um)
votos; quarto lugar, Hugo de Mello Bonini Neto, com 398 (trezentos e noventa e oito)
votos; quinto lugar, Ana Érika Pureza Silva, com 389 (trezentos e oitenta e nove)
votos; sexto lugar, Liliam de Oliveira, com 342 (trezentos e quarenta e dois) votos;
sétimo lugar, Mirelli Betti Fernandes Barbosa, com 322 (trezentos e vinte e dois)
votos; oitavo lugar, Aline Fabiana Cordeiro da Silva Bento, com 284 (duzentos e
oitenta e quatro) votos; nono lugar, Jerson de Souza Júnior, com 242 (duzentos e
quarenta e dois) votos; e em décimo lugar, Ana Cecília Gonçalves do Amaral Carvalho,
com 197 (cento e noventa e sete) votos, sendo os cinco primeiros mais votados titulares
e os subsequentes suplentes. Os demais candidatos receberam as seguintes votações:
Maria do Carmo Salvador de Souza, com 165 (cento e sessenta e cinco) votos;
Lucimara Aparecida Comodo Leite, com 162 (cento e sessenta e dois) votos; Mayra
Angela Rodrigues Nunes, com 160 (cento e sessenta) votos; Susane Maira Arruda
Marcondes dos Santos, com 154 (cento e cinquenta e quatro) votos; Maria da Glória
Leite da Silva, com 147 (cento e quarenta e sete) votos; Érika Aparecida da Silva de
Carvalho, com 147 (cento e quarenta e sete) votos; Carlos Domingos, com 146 (cento e
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quarenta e seis) votos; Maria Auxiliadora Braga Vieira Perrella, com 56 (cinquenta e
seis) votos; e Célia Maria Filipini Rodrigues, com 56 (cinquenta e seis) votos.
Por volta das 20h (vinte horas), sob a supervisão da digníssima Sra. Promotora, foi
pronunciado o resultado supra descrito e encerrado o pleito, não havendo manifestação
em contrário por parte de todos os candidatos e fiscais presentes.
Sem mais a ser tratado, eu, Ana Maria da Silva Viana Nepomuceno, 1ª Secretária do
CMDCA, lavrei e assinei a presente ata, juntamente com o Presidente.
Nilton Nogueira Barbosa
________________
Presidente

Ana Maria da Silva Viana Nepomuceno
___________________
Secretário

