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Pensando no bem das
crianças e dos adolescentes 

Em Santa Cruz do Sul, 
Vera Cruz e Vale do 
Sol, reeleição ocorreu 
para a maioria dos 
candidatos. Pleito foi 
no último domingo
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O domingo foi de elei-
ções para a definição 
dos novos conselhei-

ros tutelares. Pessoas de todos 
os municípios do Brasil foram 
às urnas eleger aqueles que 
por quatro anos irão atuar no 
órgão que defende os direitos 
da criança e do adolescente. 
Em votação eletrônica, o re-
sultado foi conhecido logo 
após às 18 horas de domingo. 
Em comum nos municípios 
de Santa Cruz do Sul, Vera 
Cruz e Vale do Sol, os candi-

Antes mesmo das 8 horas, 
uma pequena fila se forma-
va em frente ao Marista São 
Luís, local que concentrou 
a votação em Santa Cruz. O 
objetivo de quem ali estava 
era cumprir com a cidadania, 
ao escolher aqueles que vão 
atuar na defesa dos direitos 
das crianças e dos adolescen-
tes. Cristiano Luiz Limber-
ger, de 34 anos, foi um deles. 
Na opinião do morador de 
Linha João Alves, a atitude 
é positiva para a cidade. “O 
voto não é obrigatório, mas 
é muito importante. Sempre 
que tem a votação eu partici-
po”, diz. Ele conta que busca 
incentivar os familiares a 
também darem o seu voto. 
“Quanto mais pessoas vota-
rem, melhor será para Santa 

Cruz do Sul”, pontua.
Bruna Severo Fumagali, 

de 22 anos, participou do 
pleito pela primeira vez e 
disse que escolheu seu can-
didato depois de ouvir que é 
uma pessoa responsável, que 
está preparado para cuidar 
das crianças. “Isso é o mais 
importante”, frisa a jovem, 
moradora do bairro Schulz, 
em Santa Cruz.

Em Vera Cruz, Hardi 
Schutz, Herbert Schutz, Li-
sete Brandt e Ismael Kran-
beck acordaram cedo para a 
votação. Moradores de Linha 
Sítio, eles citam a importân-
cia do papel do Conselho. 
“Nossas famílias, graças a 
Deus, não precisam. Mas e as 
outras? Precisamos pensar no 
próximo”, arremata Hardi.

Em todo o Brasil, eleição foi realizada no domingo, dia 6 de outubro
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OS VOTOS 

VERA CRUZ
Eleitos
Sandro de Lima Schipper - 413 votos
Leandro Reinicke - 400 votos
Lucas Patrick Gonçalves - 352 votos
Marlene Viana Brizolla - 341 votos
Tatiane Rosemara Petry - 298 votos

Suplentes
José Vilson da Silva - 295 votos
Carla Adriana Barbosa - 256 votos
Paulo César da Silva - 231 votos
Tani Lenz Ebert - 226 votos
Adroaldo Luiz Lopes - 195 votos
Douglas Vinicius Stumm - 99 votos
Rosane Jaehn Werner - 67 votos
Maria José Kellermann - 0 votos

SANTA CRUZ DO SUL
Eleitos
Michele Cardoso Zinn - 583 votos
Edson Koeppe - 402 votos
Maiara Cardoso C. Robertt - 320 votos
Janete Franken - 316 votos
Roberto Schaefer - 301 votos

Suplentes
Clarice Rocha Saldanha – 299 votos
Luciano Moacir dos Santos – 296 votos
Dailanna Candido de Souza – 274 votos

Fábio Faleiro de Lara – 263 votos
Raiana da Silveira Lopes – 249 votos
Joana Metzger Martinez Mahl – 182 votos
Simone Fernanda Neu – 150 votos
Ana Júlia Ferreira – 142 votos
Nelson J. da Rosa Rodrigues – 138 votos
Gabriela Kretzmann Ferreira – 121 votos

VALE DO SOL
Eleitos
Fátima da Rosa Konrath - 818 votos
Ana Júlia dos Santos - 784 votos
Patrícia Adriana da Silveira - 673 votos
Denise Betina Emmel Blank - 501 votos
Lisani Eleni Melz - 451 votos

Suplentes
Raquel Maiara Scherer - 424 votos
Fabiane Rehbein - 423 votos
Júlia Graziela Macedo - 356 votos
Andreia dos Santos - 346 votos
Rodrigo Dassow  - 336 votos
Rejane Karnopp - 290 votos
Daiana Gularte Padilha  - 259 votos
Taís Milene Rusch - 238 votos
Luana Graziela Lenz Martin - 192 votos
Marlene Vieira da Silva - 187 votos
Jocieli Pites - 156 votos
Sildeni Vieira da Silva  - 145 votos
Franciele dos Santos da Silva - 132 votos

HOSPITAL VERA CRUZ em 07/10/2019

INTERNADOS

Janice Cardoso Limberger
Jose Domingos de Moraes
Jose Iliceu Soares
Manoel Silvio de Oliveira
Maria Valesca Schaefer

Mais votados já são conselheiros
datos que receberam o maior 
número de votos são atuais 
conselheiros. Há pequena 
renovação entre os eleitos.

Em Santa Cruz do Sul, 
4.394 eleitores foram às urnas. 
Michele Cardoso Zinn, a mais 
votada, fez 583 votos (veja os 
demais no quadro abaixo). Em 
entrevista ao Grupo Arauto, 
disse estar com um sentimen-
to de dever cumprido, depois 
de uma campanha intensa 
e de muita correria. “Quero 
agradecer a todos que me 
apoiaram neste caminho, es-
pecialmente ao meu marido. 
Colocamos o pé na estrada, 
corremos atrás e quando 
corremos atrás conseguimos 
obter o resultado”, pontuou 
ela, que inicia seu segundo 
mandato e promete contribuir 
mais com o Conselho Tutelar, 
atendendo as demandas, 
conforme ela, dentro da ética 
e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Em Vera Cruz, Sandro de 

Lima Schipper foi o mais 
votado. Atual conselheiro, 
ele fez 413 votos. Ao todo, 
participaram do pleito na 
Capital das Gincanas 3.205 
eleitores. Desse total, 30 vo-
taram nulo e dois em branco. 
Schipper agradece ao número 
de votos, mas diz ter ficado 
decepcionado com o baixo 
número de votantes. Segundo 
ele, isso prova que o povo está 
descrente com a classe polí-
tica. “Nós não somos cargos 
políticos”, frisou ele, que diz 

seguir seu mandato pensando 
no melhor para as pessoas, 
em acolher quem precisa ser 
acolhido e discutir o que tem 
que ser discutido.

Em Vale do Sol, o eleitor 
precisava votar em cinco 
candidatos. Caso não fizes-
se esta escolha, o voto seria 
anulado. Com isso, explicou 
a presidente do Conselho 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Salete Faber, o 
número foi alto de votação. 
Ao todo, 6.990 votos válidos. 

Quem mais recebeu votos 
foi Fátima da Rosa Konrath: 
818. Feliz com a reeleição, 
ela pontua que a meta é dar 
continuidade ao trabalho de-
senvolvido. “Nosso papel não 
é prevenir, mas agir quando 
algo de ruim já aconteceu. 
Porém, realizamos ativida-
des, entre elas pedágio de 
conscientização, e tivemos 
bons resultados, inclusive 
diminuindo os índices de 
abuso sexual no município”, 
detalha. 


