ATA DE ELEIÇÃO E APURAÇÃO DE VOTAÇÃO DOS DELEGADOS DA
COMARCA DE ________________________________, DO ESTADO DA BAHIA
QUE PARTICIPARÃO DO VII CONSEJUD.

Aos ______ dias do mês de _____________ do ano de dois mil e dezessete, nesta
Comarca

de

____________________,

Estado

da

Bahia,

no

Fórum

___________________________, às ______ horas, foram abertos os trabalhos para
realização da Eleição dos Delegados que participarão do VII CONSEJUD que será
realizado entre os dias 02 e 04 de Dezembro de 2017, em Salvador-BA,
estabelecido no Estatuto e Regimento das eleições de Delegados aprovado no
Conselho de Representantes na data de 29/09/2017.
Conforme previsto no Regimento das Eleições de Delegados, a mesa Diretora dos
Trabalhos, foi composta pelo Srº. (a):.......................................................................
que preside a eleição e ........................................................................................, para
secretariar os trabalhos.
Após a confirmação das inscrições dos servidores filiados conforme lista de
presença em anexo, leitura, discussão e implantação dos objetivos estabelecidos no
Regimento em relação ao papel do Delegado do VII CONSEJUD, deu-se inicio a
votação através de Reunião Plenária e votação aberta.

DADOS QUANTITATIVOS
TOTAL DE ELEITORES APTOS A VOTAR
ABSTENÇÕES
VOTOS EM BRANCO
TOTAL DE VOTOS APURADOS

OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS CONTIDOS NO REGIMENTO, CONSTATOU-SE
O SEGUINTE RESULTADO:
1º DELEGADO ELEITO:

Nº DE VOTOS:

2º DELEGADO ELEITO:

Nº DE VOTOS:

3º DELEGADO ELEITO:

Nº DE VOTOS:

Ocorrências excepcionais:

Nada mais havendo, encerro a presente Ata às _____ horas, que lida e achada
conforme vai devidamente assinada. Eu, _________________________, secretário
(a), que escrevi e _____________________________, Presidente subscrevi.
Obs: Após a eleição, enviar esta Ata, lista de presença, ficha de inscrição preenchida e
comprovante de depósito através de email (consejud@sinpojud.org.br) ou endereçadas
ao Setor de Secretaria até o dia 10 de Novembro de 2017, conforme previsto no Regimento
Interno, tendo em vista a necessidade de antecipação das reservas de hotel.
Em seguida favor confirmar o recebimento através dos telefones: (71)2109-3006/3013.

