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ATA N.°06 – Reunião da Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha do Conselho 

Tutelar  

 

Ata da 06ª da Prova Eliminatória da Comissão 

Especial Eleitoral do Processo de Escolha do 

Conselho Tutelar realizada no dia 07 de Julho, das 

08h às 09h30, na Escola Estadual do Conselheiro 

Rodrigues Alves 

 

No dia sete de julho de dois mil e dezenove, das oito horas até nove horas e trinta minutos, na sala 1 
da Escola Conselheiro Rodrigues Alves, foi realizada a Prova Eliminatória para o Processo 2 

Eleitoral do Conselho Tutelar com a presença dos seguintes membros da Comissão Especial 3 

Eleitoral: Fátima Aparecida Aires de Oliveira, Representante da Secretaria Municipal da 4 

Assistência Social, Luciana Aparecida Silva, Representante da Obra Auxiliar da Santa Cruz, 5 

Michelle Carvalho Rocha, Representante da Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da 6 

Esperança “Casa Laura Vicuña”, Dra. Vivian Silva Fontes, Representante da Representante da 7 

O.A.B Subsecção de Guaratinguetá, Carolina Areco, representante da Secretaria Municipal de 8 

Saúde, Victor Marins, funcionário da Secretaria Municipal de Assistência Social que veio 9 

trabalhar como apoio. 10 

A Comissão iniciou o trabalho às 7h: arrumando a sala, colocando as regras para a prova na lousa 11 

da sala e disponibilizando a lista de presença. Os candidatos receberam autorização da comissão 12 

para entrar na sala às 07h40, assinaram antes a lista de presença e apresentaram documento de 13 

comprovação, após entregaram para a conselheira Fátima, o celular e o relógio que ficaram na 14 

mesa da comissão.  A candidata Liliam de Oliveira apresentou como comprovação de 15 

documentos, conforme exigido no Artigo 2º da Resolução nº 009/2019 e nº 010/2019, o título 16 

eleitoral eletrônico, alegou que tinha perdido os outros documentos e que ainda faria o Boletim de 17 

Ocorrência. A comissão eleitoral, deliberou pela aceitação da documentação apresentada pela 18 

candidata. A candidata Liliam de Oliveira solicitou que deixasse o celular ligado na mesa da 19 

comissão sob os cuidados do fiscal, alegando que o pai está internado no hospital. A candidata 20 

Mirelli Betti está de plantão no Conselho Tutelar e solicitou que o celular ficasse ligado na mesa 21 

do fiscal, nos dois casos os conselheiros da Comissão Especial Eleitoral ficaram responsáveis 22 

pelos aparelhos que seguindo a regra ficaram lacrados. Não compareceu para realizar a prova a 23 

candidata Elisabete Sebastiana dos Santos, inscrição nº 24. As 8h, a comissão iniciou a abertura 24 

do envelope contendo a prova diante de todos os candidatos, que veio lacrada pela empresa Portal 25 

do Conselho Tutelar do Luciano Betiate. Após aberto o envelope contendo as provas, em leitura 26 

realizada pela Comissão Eleitoral, verificou-se que continha na página inicial, capa da prova,  27 

como Instruções, item 4, referente a duração, as seguintes informações: o tempo total disponível 28 

para esta prova é de 2 horas (sessenta minutos); o candidato deverá permanecer obrigatoriamente 29 

em sala, por no mínimo, trinta minutos após o início da prova; o caderno de prova só poderá ser 30 

levado pelo candidato depois do último candidato terminar a prova; estas três regras estão em 31 

desacordo com as regras definidas pela Comissão Especial Eleitora, sendo assim, a comissão 32 

decidiu e avisou a todos os candidatos que valem as regras definidas pela Comissão que são: 1) 33 
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deixar o celular e o relógio com o fiscal na mesa; 2) O candidato só poderá deixar a prova após 34 

uma hora de prova e a mesma pode ser levada pelo candidato; 3) Os três (3) últimos candidatos 35 

deverão permanecer na sala, sendo somente liberados quando todos tiverem concluído e, 36 

juntamente, com a comissão, acompanhar o lacre do envelope dos gabaritos; 4) A prova será sem 37 

consulta, em caso de conversa o candidato será retirado pelos fiscais; 5) Os candidatos devem 38 

sentar em uma carteira sim outra não dentro da sala. A entrega das provas foi feita pelas 39 

conselheiras Vivian, Carol e Micheli. Logo após, as 8:08 horas, foi declarado o início e 40 

comunicado a todos com anotação deste horário na lousa da sala. Às 09h08m a comissão 41 

autorizou a saída dos candidatos que terminaram a prova, a conselheira Fátima foi colocando cada 42 

gabarito no envelope individual com etiqueta, lacrando cada um. No final, todas as provas foram 43 

lacradas na presença dos candidatos: Jussara Beatris Monteiro, Marlene de Fátima Reis Barbosa, 44 
Jonas Giovani Costa Cavalca. A Comissão Especial Eleitoral considerou finalizada a prova às 45 

09h15m, após a saída de todos os candidatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            46 

Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue aprovada pela Comissão Especial Eleitoral, 07 47 

de julho de 2019. 48 


