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MUNICIPIO DE APIÚNA-SC 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

ATA GERAL DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS 

DO CONSELHO TUTELAR 

 

Aos vinte e nove  dias do mês de maio  de 2022, na Sede do CMDCA, sob a 

responsabilidade da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha Suplementar a Membro 

do  Conselho Tutelar, foi realizada a votação e apuração  dos votos, sendo instaladas 01 

seção para recepção dos votos, assim situada:  Avenida Florianópolis, 183 – Centro 

Apiuna (SC). A votação teve início às 08 horas, encerrando-se às 17 horas, conforme Ata 

de Votação e Apuração da única seção. Às 17 horas e 02 minutos iniciaram-se os 

trabalhos de apuração dos votos, a partir do Boletim de urna da seção única, na presença 

dos candidatos interessados. Depois de constatada a inexistência de quaisquer indícios 

de fraude e irregularidades nos Boletins de Urna passou-se a totalização dos votos, 

chegando-se ao seguinte resultado: votos válidos: 224; votos brancos: 0; votos nulos: 

6;  votação da candidata: Claudia Fontes dos Santos Kohls - 01 votos; Estela Celoí Rech  - 102 

votos; Janete Tereza Steinheuser - 28 votos; Joceli Eichstadt - 38 votos; Márcia Cirico - 29 votos; 

Tarcia Paula Machado - 26 votos. Não havendo outras impugnações  ou incidentes que 

pudessem comprometer a validade da totalização dos votos, o Presidente da Comissão 

Eleitoral, diante de todos os  presentes, parabenizou e agradeceu a todos os que 

trabalharam no processo de escolha,  salientando que, nos termos da Lei Municipal nº 

894/2019 e suas alterações,  os candidatos terão prazo de 24 horas para eventual 

interposição de  recursos contra a apuração, os quais deverão ser julgados em 24 horas; 

dentro dos 02 dias seguintes será  oficializada a proclamação dos eleitos com a 

respectiva homologação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após 

lida e assinada por mim,  Teresinha Amancio Petters, mesária, pelos demais membros 

presentes da Comissão Eleitoral, pelos membros do CMDCA, pelos candidatos e 
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respectivos fiscais, 

que acompanharam os trabalhos. Cópia desta ata encaminhada à Promotoria de Justiça 

da Comarca. 

 

 

Apiuna, 29 de maio de 2022. 
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Carolaine de Lima Bohmann  

Presidente da Mesa da Seção 

 

 

 

Teresinha Amancio Petters  Marina Barbosa Ramiro Jacobsen 

Mesária     Mesária 

 

 

 

Juliana Damásio dos Reis  

Presidente do CMDCA de Apiúna 

 

 


