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CONCURSO – Prêmio “Sapo de Ouro” – 2011 

 
Edital 003/2011 

 
REGULAMENTO:  
 
As únicas pessoas em Alagoa que não têm maiores chances de serem votadas são o 

Prefeito, o Padre e os Pastores, com exceção do Jair e do Osvaldo. Caberá a eles, então, 
escolherem uma senha para impedir a violação dessa votação.  

 
Se puderem, deverão estar presentes na apuração e indicarão, cada um deles, três (ou 

mais) pessoas idôneas para  procederem à apuração dos votos, cujos resultados serão 
entregues no dia 28 de dezembro à Secretária da Cultura em papel assinado pela Comissão 
escolhida para tal. Essa Comissão guardará, até depois de entregue a premiação, a cópia de 
todo o material recolhido na eleição; material que, após isso, será arquivado na Secretaria de 
Cultura.  

 
Cada pessoa, ao votar uma única vez, colocará seu nome e endereço e enviará cópia de 

suas escolhas para o e-mail saposimsenhor@yahoo.com.br  podendo, no entanto, o mesmo e-
mail válido receber os votos de várias pessoas desde que cada uma cite seu nome e endereço 
que, obviamente, ninguém que não seja a Comissão apuradora saberá em nenhum momento.  

 
A Comissão saberá esses nomes apenas para conferir a veracidade do voto e copiará 

apenas o conteúdo da votação e não o nome do votante. Essa cópia será depositada em um pen-
drive para arquivo posterior.  

 
A votação encerra-se à meia noite do dia 26 de dezembro de 2011. O “PRÊMIO SAPO DE 

OURO” será entregue no dia 29 de dezembro, as 20:00h, porque no dia 28/12 acontecem as 
Solenidades de comemoração do 49º aniversário de Alagoa, com as homenagens que serão 
feitas ao Revmo. Pe. Cornélio Donizete, como afilhado de Alagoa, ao Exmo. Sr. Ercílio Mendes 
de Andrade, DD. Ex-Prefeito Municipal e à Exma. Sra. Rosinda Mendes de Andrade, DD. Ex-
primeira Dama de Alagoa; neste aniversário, Padrinhos de nossa amada aniversariante.  

 
Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas com a Secretaria Municipal de Turismo através 

dos seguintes contatos: turismo@alagoa.mg.gov.br ou 35 3366 1292 
 
Eu, Sebastião Mendes Pinto Neto, Prefeito de Alagoa, autorizo a realização do presente 

Concurso e declaro estar de acordo com suas normas e procedimentos estabelecidos por este 
Edital. 

 
Alagoa, 13 de dezembro de 2011 

 
_____________________________ 

Sebastião Mendes Pinto Neto 
Prefeito de Alagoa 

  


