
ATA DO PROCESSO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB SEGMENTO DE 

DIRETORES DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO 

VERDE/GO – GESTÃO: 2021-2022. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2021, às 13h, na sala de reuniões 

da Plataforma Google Meet, por meio do link: https://meet.google.com/diu-cwmq-jco, 

reuniu-se a Comissão Eleitoral do Processo Eletivo Simplificado para suprimento de 

vagas no Segmento de Diretores das escolas públicas da Rede Municipal de 

Educação de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, a fim de realizar a 

eleição para 01 (uma) vaga de Conselheiro(a) Titular e 01 (uma) vaga para 

Conselheiro(a) Suplente. Presentes o Presidente Fábio Pereira Santana e os 

membros Danielle Alves Guimarães, Denise Scalia de Souza, Izabel Antônia Silva 

Lopes e Leandro Vinícius Carmo dos Santos. Candidataram ao pleito os seguintes 

Diretores Escolares: Leonardo Montes Lopes, CPF 795.309.071-68, da EMEI 

Princípio do Saber e Adriane Cruvinel Campos Guimarães, CPF 526.786.871-04, 

da EMEFTI Prof. Waldir Emrich Portilho. A eleição aconteceu por meio da 

Plataforma Digital Google Forms, em virtude do cumprimento do Decreto Municipal 

nº 910, de 17 de março de 2021, que coloca Rio Verde na condição de 

CALAMIDADE PÚBLICA e de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA e, assim, 

estabelece diretrizes de biossegurança e isolamento social em razão da pandemia 

provocada pela doença infecciosa viral (COVID-19), causada pelo agente novo 

Coronavírus. O link para votação foi enviado aos(às) Diretores(as) Escolares aptos a 

votarem, às 7h55min. No período compreendido entre 8h às 12h a plataforma esteve 

aberta para a votação. A votação se deu por meio de um formulário eletrônico, 

contendo os nomes dos candidatos. Às 12h encerrou-se a votação por meio do 

fechamento do questionário e os membros da Comissão Especial procederam a 

apuração dos votos. Efetuada a análise dos votos na Plataforma Digital Google 

Forms, obtiveram os candidatos, a seguinte votação: Leonardo Montes Lopes, 

CPF 795.309.071-68, da EMEI Princípio do Saber, 59 (cinquenta e nove) votos, 

ficando como titular do segmento pleiteado e Adriane Cruvinel Campos 

Guimarães, CPF 526.786.871-04, da EMEFTI Prof. Waldir Emrich Portilho, 02 

(dois) votos, ficando como suplente do segmento de Diretores. Nada mais havendo 

a tratar, o Presidente deu por encerrada a votação e, para constar, foi lavrada a 

presente ata que vai por mim, Fábio Pereira Santana, Presidente da Comissão 

https://meet.google.com/diu-cwmq-jco


Especial do Processo Eletivo do CACS FUNDEB 2021-2022, assinada. Junto a esta 

ata será arquivado em anexo um print da tela do computador certificando a votação 

ora acontecida. Em virtude da pandemia supracitada e visando a segurança de 

todos os envolvidos no processo, os demais presentes não assinarão a lista de 

votantes. Nada mais a constar. 

 
 

 
 


