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Ata de nº 272. Ata da Reunião da Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente de Morrinhos  para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de 

Morrinhos – Goiás, gestão 2020/2024, realizada aos nove dias do mês de outubro de 2019, as 08h30min na 

Sala do Conselho no Centro Administrativo. A Comissão se reúne com objetivo de analisar todas as 

denúncias ocorridas durante  o dia do processo da votação e posterior, até o dia 08 de outubro de 2019 

conforme o cronograma que consta na Resolução nº 046/2019 do CMDCA. A Primeira denúncia analisada 

foi contra a candidata Marielly Caetano Ferreira, cujo objeto da denúncia é que o pai da candidata estava 

entregando santinho na porta e dentro da Escola Celestino Filho no período matutino, diante de indícios da 

ocorrência dos fatos e da verossimilhança dos fatos, a comissão acolhe a denúncia, cuja qualificação jurídica 

do fato constará da respectiva resolução do conselho, diante de indícios da ocorrência dos fatos e da 

verossimilhança dos fatos, a comissão resolve abrir um Processo Administrativo para apurar os fatos, e 

notificar a candidata e as pessoas que tem conhecimento dos fatos para audiência com data a definir.                          

A Segunda denúncia analisada foi contra o candidato Sebastião Valério Borges, cujo objeto da denúncia é 

que o candidato estava fazendo boca de urna na porta da zona eleitoral, porém diante da ausência de provas 

a comissão resolve arquivar a denúncia. A Terceira denúncia analisada foi contra o candidato Paulo Roberto 

da Silveira, cujo objeto da denúncia é a propaganda via Facebook pela filha do candidato Inessa Apolinário 

da Silveira, na noite anterior as eleições. Conforme apresentação de provas pelo smartphone da denunciante 

e após analisar as resoluções a artigos que consta sobre as propagandas, a comissão resolve arquivar a 

denúncia por não ter enquadramento legal, por não se tratar de propaganda feita pelo próprio candidato. As 

denúncias de número: quatro, cinco, Seis e sete analisadas foram contra a candidata Cliciane Ferreira Hens, 

cujo objeto das denúncias são: a candidata juntamente com o pai estão transportando eleitores,  a candidata 

conta com apoio do Vereador Sabará que se manifestou cabo eleitoral, com postagem via Facebook e Watss 

ap na data preestabelecida, com vinculação político partidário; foi lavrado um boletim de ocorrência 

(Registro de Atendimento Integrado nº 12233500, emitido em 06/10/2019 as 19h22min), cujo solicitante é 

o Senhor José Wilton – Representante do Ministério Público. Na oportunidade foi apreendido o veículo e 

conduzida as pessoas que estavam dentro do veículo para a delegacia. Em relação ao apoio político partidário 

do vereador, a comissão eleitoral resolve indeferir tal denúncia, pois não ficou provado que o mesmo utilizou 

de seu gabinete na Câmara de Vereadores ou mesmo a estrutura político partidária de seu partido para fazer 

campanha para candidata, tendo em vista que seu apoio teve conotação pessoal, por outro lado a comissão 

acolhe a denúncia de transporte de passageiros para fins eleitorais, cuja qualificação jurídica do fato constará 

da respectiva resolução do conselho, diante de indícios da ocorrência dos fatos e da verossimilhança dos 

fatos, a comissão resolve abrir um Processo Administrativo para apurar os fatos, e notificar a candidata e as 

pessoas que tem conhecimento dos fatos para audiência com data a definir. A comissão juntamente com o 

apoio técnico resolve agendar as audiências para ouvir as partes e testemunhas: Audiência da candidata 

Cliciane Ferreira Hens, no dia 23 de outubro de 2019 às 08hs e da candidata Marielly Caetano Ferreira, no 
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dia 30 de outubro de 2019 às 08hs, todas na Sala da Corregedoria da Prefeitura Municipal de Morrinhos, sito 

a Rua Senador Hermenegildo de Moraes nº 160 – Centro. A comissão também resolve suspender parte do 

cronograma referente a Resolução nº 046/2019, de 24/09/2019, por motivo dos Processos Administrativos 

que serão tramitados, e após findos, a comissão confeccionará a resolução definindo o novo cronograma. 

Finalizando a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima, Secretária Executiva do Conselho, dato e assino 

a presente ata que será assinada pela Comissão Especial Eleitoral e Apoio Técnico, presentes na reunião: 

Emerson Martins Cardoso, Jessica Raielle Lima da Silva, Maíra Toledo Bernardino, Rosalice Alves da Silva 

Corcelli, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Silviânia Severino da S. Fernandes, Vilma Ferreira H. Carvalho 

e Vanderlei Rodrigues Gomes Junior, a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 09 de 

outubro de 2019. 

 

 


