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REUNIÃO CER

: Ordinária de no 17

Decisão

: CER 043/2017

EMENTA:
Urna 027 - Nova Venécia/ES

DECISÃO

A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL-CER/ES, reunida nesta data, na sede do
Crea/ES, de acordo com suas competências previstas na Resolução no 1.021, de
22 de junho de 2007, ao apreciar a Ata da Eleição da Urna 027 / Nova Venécia
verificou que foi relatado que um eleitor mutualista depositou 04 (quatro)
cédulas na urna do Diretor Administrativo da Mutua, razão pela qual, a mesa
escrutinadora não apurou a referida urna e encaminhou para a CER/ES para
análise e deliberação. Considerando a divergência entre a quantidade de votos e
as assinaturas no caderno de votantes e, tendo em vista que cada urna é um
processo eleitoral autônomo, tanto é que os editais são distintos. Considerando o
que estabelece o artigo 85 § 20 c/c artigo 98 ambos da Resolução 1.021/2007 do
Confea, a CER/ES Decide por maioria de votos não apurar os votos da urna 027
para o cargo Diretor Administrativo da Mutua.

Cientifique-se e cumpra-se.
Vitória, 11 de dezembro de 2017

Eng. Eletricista João Bosco Anicio
‘Aja--\
Coordenador da CER

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 1 Cachoeiro de Itapemitim (28) 3522.2373 1 ColatIna 127) 3721.0657
Guarapari (27) 3362.0401 1 Linhares (27) 3264.1781 1 Sào Mateus (27) 3763.5929 1 Vila Velha (27) 3239.3119
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Total de cédulas recebidas
Total de cédulas inutilizadas
Total de cédulas não utilizadas
Total de votos eletrônicos
Total de votos manuais
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Total de votos em separado*
Total de eleitores votantes**
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Este campo só será preenchido na seção determinada para votos em separído, na sede doÇYia.
Inclusive votos em separado.

Nomes dos Componentes da Mesa que compareceram:
Titulares

Suplentes
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Observações:
11.1. Substituições e nomeações feitas para composição da mesa receptora:
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11.4. Atraso no início dos trabalhos de votação (descrição dos motivos):

11.5. Protestos apresentados:

11.6. Recursos apresentados:

11.7. Impugnações apresentadas:

11.8. Interrupção da votação (descrição da razão e tempo de paralisação):

11.9. Ressalva de rasuras, emendas e entrelinhas: ()11(),ern
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11.10. Eleitores que compareceram e deixaram de votar (descrição dos motivos):
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Presidente da Mesa Receptora
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