ATA DA ELEIÇÃO DO CMP CULTURAL - 11 DE NOVEMBRO DE 2017.
As dez horas do dia onze de Novembro de dois mil e dezessete, no saguão do Espaço Cultural
Biguá, reuniram-se as Comissões de Organização, de Avaliação de documentos juntamente com
alguns candidatos presentes no momento para dar início ao eleitoral (votação e apuração) para a
composição do Conselho Municipal de Política Cultural (CMP Cultural) de Jandira. O Secretário
Interino da Cultura senhor Manoel Luiz da Silva Filho iniciou agradecendo a presença de todos e
com as Comissões, explicaram as regras e critérios relativos ao processo, tais como: cédula, sala
de votação, forma de votação e apuração dos votos. Foi dado o direito de se manifestarem, a
todos os candidatos presentes no momento e todos declinaram do direito. O processo transcorreu
de maneira satisfatória até que verificou-se que havia uma pessoa fazendo boca de urna no local,
que imediatamente foi advertida verbalmente, para que parasse de cometer tal infração, inclusive
que seria chamada a guarda Municipal, se necessário, para coibir tal ato ilegal. Imediatamente a
Comissão de organização se reuniu e deliberou a respeito do fato ocorrido, ou seja, de que não
seria permitido de forma nenhuma a realização de boca de urna. A eleição transcorreu
normalmente desde então até as doze horas e quarenta e cinco minutos, quando o candidato
Leonel de Souza Oliveira Barros, solicitou, verbalmente a Comissão de Organização supracitada
para de permitisse que fosse estendido o horário de encerramento da votação, previsto para as
treze horas, para as treze horas e dez minutos, tendo em vista, argumentando ele, que houve
atraso no início da votação quando foi explicado aos presentes, as regras gerais. Mais uma vez,
sem a interrupção do processo, a Comissão se reuniu e as treze horas deliberou que não havia
necessidade de se estender o horário, mesmo porque não havia nenhum eleitor do lado de fora do
recinto eleitoral e que nem fila havia dentro do recinto eleitoral. Houve discussão entre os
integrantes da Comissão de organização e o candidato solicitante, com o envolvimento de outras
pessoas tanto pelo lado do candidato solicitante quanto pelo lado da Comissão Organizadora,
todavia a porta foi fechada conforme previsto no edital de número 005 de dois mil e dezessete.
Em seguida a Comissão Organizadora solicitou a presença de todos para que se fizesse a
lacração da urna e pouco tempo depois explicou que a apuração dos votos seria aberta e com a
presença de todos aqueles que quisessem permanecer no recinto. Foi então dado início a
apuração dos votos após a abertura da urna as treze horas e quinze minutos e transcorreu até as
dezesseis horas e quinze minutos, com o seguinte resultado: segmento Artes cênicas (teatro,
dança e circo), titular Fábio Oliveira Mota com 33 votos e como suplente Antônio José Ribeiro de
Morais com 32 votos; segmento Música, titular Marcia Vieira de Souza com 32 votos e como
suplente Walter Ribeiro Costa também com 32 votos. Ressalta-se que diante do empate na
quantidade de votos a Comissão de Organização deliberou, de acordo com edital 005 de dois mil
e dezessete, que diz que a Comissão RESOLVERIA os casos omissos, no item “DA COMISSÃO
ORGANIZADORA” e conforme o artigo 110 do código eleitoral “EM CASO DE EMPATE HAVERSE-Á POR ELEITO O CANDIDATO MAIS IDOSO” que o candidato titular seria o de maior idade,
após visualização dos documentos, evidentemente. Segmento Artesanato, titular Natasha Dahmer
batusich com 58 votos e como suplente Antonio Sergio das Chagas com 18 votos; segmento
Literatura, titular Avaní dos Santos Figueiredo com 45 votos e como suplente José Vanderley
Palácio Cerqueira com 21 votos; segmento Áudio Visual e Meios Digitais, titular Leonel de Souza
Oliveira barros com 48 votos e como suplente Claudio Gonçalves Sobrinho com 14 votos;
segmento Artes Plásticas e Visuais, titular Rosangela de Oliveira Pacheco dos Santos com 58
votos e não houve suplente; segmento Patrimônio Artístico Histórico e Cultural, titular Ilzaneide
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Torres Ribeiro com 43 votos e como suplente Giovane Alves de Souza com 21 votos; segmento
Culturas Populares, titular Maria Amélia Rodrigues de Andrade com 42 votos e como suplente
Wesley de Souza Barbosa com 24 votos; segmento Formação Cultural, titular Daniele Soares
Inocêncio com 43 votos e como suplente Adairson José da Silva com 18 votos e no segmento
Moradores da Cidade, titular Leda Pereira dos Santos com 37 votos e como suplente André Luiz
Alves com 36 votos. Ressalta-se que houve pedido de recontagem dos votos relativo ao segmento
Moradores da Cidade e ficou comprovado que a contagem inicial estava correta, ou seja, Leda
Pereira dos Santos com 37 votos e André Luiz Alves com 36 votos. Diante do resultado, sem
nenhuma contestação até o momento, findou-se a apuração e esta ata com o resultado será
publicada na segunda feira dia treze de Novembro de dois mil e dezessete no site oficial da
prefeitura de Jandira, por deliberação das Comissões supracitadas. Serão respeitados os três dias
úteis, para possíveis recursos relativos aos resultados e a posse dos novos conselheiros será dia
dezessete de Novembro de dois mil e dezessete, com uma reunião conjunta entra os membros
que estão saindo e os que estão assumindo os cargos no Conselho Municipal de Política Cultural
de Jandira em horário e local a ser definido entre as Comissões e os membros que estão saindo e
os que estão assumindo os cargos no Conselho Municipal de Política Cultural de Jandira, também
por deliberação das Comissões supracitadas. Não havendo mais assunto a ser discutido e
deliberado, as Comissões supracitadas dão por encerrada esta ata e com alguns cidadãos
presentes nesse momento, assinam abaixo.

___________________________
Edson de Aguiar Costa

___________________________
José Tarcísio Santos Rosa

___________________________
Marco Antonio dos Santos Silva

___________________________
Paulo Cezar da Silva

_______________________________
Rita de Cassia Rodrigues dos Santos

_______________________________
Valdete Tavares de Oliveira

________________________________
Wesley de Souza Barbosa

________________________________
Manoel Luiz da Silva Filho
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