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EXECUTIVA DA REUNIÃO DE APURAÇÃO DAS ELEiÇÕES DA ASIBAMA-DF
BIÊNIO 2016/2018

Às 16 (dezesseis) horas do dia 21 (vinte e um) de junho de 2016, em conformidade com o
Edital de Eleição nº 01/ASIBAMA-DF, de 01/04/2016, os membros da Mesa Eleitoral, Eduardo
Souza Soares, e Lilian Ferreira de Sousa, foram à Agência dos Correios da UnB com a
funcionária ~qa Associação, Kelly, para retirar as cartas-respostas recebidas dos grupos de
associados de que tratam os parágrafos 2º e 3º do art. 5º do referido Edital.
Às 17h30, do mesmo dia, todos os membros da Mesa e a presidenta da ASIBAMA-DF, também
representando a Chapa Unidade Ambiental, Ariana lochie Moraes Arimura, se reuniram na
sede da Associação e deram por aberto o processo de apuração dos votos, após a recepção das
7 (sete) urnas da votação presencial. Inicialmente, verificou-se e contabilizou-se os votos das
cartas-respostas
Os trabalhos

e na sequência, os votos presenciais, por urna.

de apuração transcorreram

até às 00h30 (zero hora e trinta

minutos),

quando

foram interrompidos,
devido ao avançar da hora, e retomados às 9 (nove) horas do dia 22
(vinte e dois). Foram totalizados 746 (setecentos e quarenta e seis) votos, sendo 716
(setecentos e dezesseis) válidos e 30 (trinta) inválidos.
Na eleição para a Diretoria

Executiva, foram 672 votos para a Chapa Unidade Ambiental,

18

nulos e 26 brancos. Na eleição para o Conselho Fiscal, foram 549 votos para a Chapa Ambiente
e Integração, 15 nulos e 152 brancos.
A distribuição

desses votos deu-se da seguinte forma:

I) Votação por carta-resposta:
Ia) Diretoria Executiva, contabilizou-se

316 votos para a Chapa Unidade Ambiental,

10 nulos

e 22 brancos;
Ib) Para o Conselho Fiscal, foram 235 votos para a Chapa Ambiente
104 brancos;

e Integração, 9 nulos e

11) Votação Presencia I (total das 7 urnas):
lia) Diretoria Executiva, contabilizou-se

356 votos para a Chapa Unidade Ambiental,

8 nulos

e 4 brancos;
Ilb) Para o Conselho Fiscal, foram 314 votos para a Chapa Ambiente
48 brancos.

e Integração, 6 nulos e

Com esse resultado, ficam declarados eleitos os membros da Chapa Unidade Ambiental
para os cargos da Diretoria Executiva e os membros da Chapa Ambiente e Integração para
os cargos do Conselho Fiscal da ASIBAMA-DF, gestão 2016/2018.
Dessa forma, a Secretaria da ASIBAMA-DF deverá dar publicidade ao resultado das eleições
ocorridas no dia 21 de junho de 2016 e, consequentemente, a Mesa Eleitoral declara aberto
o prazo recursal previsto no art. 61 do Estatuto da ASIBAMA-DF, que se encerrará no dia 26
do corrente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de apuração das eleições,
às 16h30 (dezesseis horas e vinte minutos do presente dia.

Lindalva F. Cavalcanti

