
 

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL 

ELEITORAL CONSTITUÍDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 

01/2019/COMDCA. 

 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 30 (trinta) do mês de maio do ano de dois mil e 

dezenove (2019), em uma das salas do prédio da Prefeitura Municipal de Trabiju, na 

cidade de Trabiju-SP, reuniram-se os membros abaixo-assinados da COMISSÃO 

ESPECIAL ELEITORAL constituída nos termos da Resolução nº 01/2019, do 

COMDCA de Trabiju-SP, sob a presidência da senhorita Maria José Belentani, 

secretariada pela senhora Eliana Maria Pontieri, com a finalidade de dar prosseguimento 

ao processo de seleção dos novos membros do Conselho Tutelar do Município de 

Trabiju, quadriênio 2020/2024, mais precisamente para deliberar sobre a data, horário e 

local de realização da prova escrita a que os candidatos que tiveram suas inscrições 

deferidas deverão ser submetidos como, também, de outras providências a serem 

adotadas e que se fizerem necessárias. 

Após discorrer sobre o assunto, ficou determinado que a prova escrita será aplicada no 

dia 14/07/2019, às 09:00 hs (nove horas), no prédio da EMEF Alfredo Evangelista 

Nogueira, em Trabiju-SP, situado à Rua dos Bragas nº 326, Centro, cabendo à 

Comissão Especial Eleitoral a elaboração da prova, sua confecção, aplicação, 

conferência e divulgação dos resultados. 

Disse, ainda, a Presidente que foram recebidas e deferidas 14 (quatorze) inscrições 

conforme anteriormente divulgado. 

Ficou estabelecido que os candidatos deverão comparecer devidamente trajados e serão 

distribuídos em uma única sala de aula, para a realização das provas escritas, conforme 

relatório e documentos que seguem anexos; que serão consideradas incorretas as 

questões assinaladas na folha de resposta da seguinte forma: rasuradas; com mais de 

uma alternativa; a lápis ou similar ou caneta que não seja de cor preta ou azul e do tipo 

esferográfica; deixadas em branco; e, finalmente, aquelas que possam causar dúvidas 

posteriores. 

O candidato que não comparecer no local das provas até as 8:45 hs (oito horas e 

quarenta e cinco minutos) do dia 14/07/2019, horário em que os portões da EMEF 

Alfredo Evangelista Nogueira serão fechados, será considerado como desistente do 

certame.  

 Serão desclassificados os candidatos que comparecerem à prova sem portar o original 

de documento de identificação oficial contendo foto e o protocolo de inscrição; não será 

permitida a consulta de livros, cadernos, calculadoras, aparelhos celulares ou qualquer 

outro material que propiciem fraudes, sendo, neste caso, sumariamente retirados da sala 

e desclassificados os candidatos que tentarem lançar mão de meios não convencionais 

para a realização das provas, assim como aqueles cujo comportamento se revele 

inconveniente e perturbador da boa ordem.  

O candidato inscrito não poderá retirar ou levar o caderno de provas; quaisquer recursos 

que digam respeito à prova escrita deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis 

a contar da divulgação dos resultados, cabendo a Comissão Especial Eleitoral decidir 

em igual prazo. 

Dessa decisão fica a Presidência da Comissão incumbida de praticar os atos 

administrativos necessários e dela decorrentes. Deliberou-se, ainda, que deverá ser 

oficiado ao representante do Ministério Público Estadual e ao COMDCA informando-

lhes a data, local e horário da realização da prova escrita, bem como que sejam 

convocados os candidatos inscritos através da publicação desta ata na imprensa escrita 



local/regional, nos átrios dos prédios sedes dos Poderes Públicos Municipais, na EMEF 

Alfredo Evangelista Nogueira e na EMEI Ariovaldo Rodrigues Fonseca, como de 

costume, e no site oficial da Prefeitura Municipal de Trabiju (www.trabiju.sp.gov.br), 

dando ciência a todos os interessados e, supletivamente, via telefone. 

Finalmente, ficou deliberado que esta ata servirá de edital para fins de convocação dos 

candidatos inscritos acima especificados, dispensando-se a expedição de edital 

propriamente dito.   

Nada mais havendo para constar foi lavrada a presente Ata que após ser lida foi 

aprovada e assinada por todos os presentes. 

 

Maria José Belentani - Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Eliana Maria Pontieri - Secretária da Comissão Eleitoral 

 

Karina Deolino - Membro da Comissão Eleitoral 

 

Izabel Ribeiro da Silva - Membro da Comissão Eleitoral 
 

 

 
 

 


