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ATA DA ELEIÇÃO DE NOVA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CARAGUATATUBA - CME 2021-2023 – SEGMENTO: REPRESENTANTES DOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS DA REDE MUNICIPAL - EDITAL III - VAGAS REMANESCENTES 

 

Aos dias três de dezembro de dois mil e vinte e um, conforme votação de forma “online” aconteceu o 

pleito eleitoral para escolha dos membros para a vaga remanescente do Conselho Municipal de 

Educação (suplente). Os inscritos tiveram das 8 horas às 16 horas, para votar em seu candidato, pelo 

endereço: https://cme.educacaocaraguatatuba.com.br/login-seduc.php , disponível no e-mail informado 

no ato da inscrição, um link de acesso ao sistema eleitoral online na pagina oficial neste Município, 

onde participaram da Eleição dos Novos Membros do CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CARAGUATATUBA/SP. A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral do 

Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba - SP, para o biênio 2021/2023, usando das 

atribuições legais que lhes são conferidas, em especial ao que dispõe a Lei n.º 853, de 30 de junho de 

2000 e suas alterações - Lei n.º 2.354, de 31 de agosto de 2017, Decreto 1135, de 09 de setembro de 

2019, Regimento Interno do CME e Resolução CME nº 05, de 29 de julho de 2021, composta pelos 

membros: Sônia Regina Mendonça; Jefferson William Santos da Luz; e, Pedro Antonio da 

Conceição, sob a coordenação do primeiro, permaneceram de plantão na Secretaria Municipal de 

Educação para esclarecimentos de dúvidas e possíveis ocorrências, disponibilizando computadores na 

sede da Secretaria Municipal de Educação para o pleito eleitoral. A comissão reuniu-se após o período 

da votação (das 08:00 às 16:00 horas) para a apuração dos votos e FAZ SABER a todos os 

interessados, em especial aos Representantes dos Pais ou Responsáveis da rede municipal o 

resultado das eleições do segmento. No período regulamentado pelo Edital de Inscrição I e Edital de 

Eleição II candidataram-se ao segmento quatro (04) Representantes dos Pais ou Responsáveis da 

rede municipal: Tamara da Costa e Silva RG: 28.327.263-6; Carolina Marihá Martins dos Santos RG: 

38.029.896-X; Jessica Rhein Campos de Amorim RG: 48.195.399-1; Rogério Grossi de Britto RG: 

25.173.073-4. A Comissão esclarece os candidatos mais votados ocupa a vaga de suplente, os demais 

candidatos subsequentes estarão numa lista de espera observados os números de votos computados 

individualmente e a quantidade existente de representação para cada segmento conforme a legislação. 

Em caso de empate, a preferência é o candidato de idade mais elevada. Transcorrido o tempo 

estipulado no Edital de Eleição III, a Comissão responsável iniciou a apuração dos votos. Observados 
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os números de votos computados individualmente e a quantidade existente de representação do 

segmento deu continuidade a apuração, tendo os seguintes resultados: Tamara da Costa e Silva com 03 

(três) votos fica eleita; Carolina Marihá Martins dos Santos com 0 (zero); Jessica Rhein Campos de 

Amorim  com 0 (zero); Rogério Grossi de Britto com 0 (zero). Nada mais havendo a tratar, eu, Sônia 

Regina Mendonça, lavro esta ata que segue assinada por mim, pelos membros da Comissão 

Organizadora do Processo Eleitoral e presentes. Caraguatatuba, 03 de dezembro de 2021. 

 

 
 
 


