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ATA 003 – APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 
dezessete horas, na sala da Banda de Música do Colégio Militar Dom Pedro II, o 
Presidente da Comissão Eleitoral, ALEX MILLER DE CARVALHO, declarou o início dos 
trabalhos de Apuração dos votos. Encerrada a contagem dos votos, com a presença de 
candidatos do pleito que atuaram na qualidade de fiscais, referendaram os resultados 
da apuração, e uma vez constatada a validação da eleição, em função dos votos 
válidos, obtivemos o seguinte resultado: Cargos de Diretoria, do total de 260 
(duzentos e sessenta) votos válidos obteve a primeira colocação Chapa 01 - 
Renovação, o trabalho continua, presidente Márcio Santos da Silva, obtendo um total 
de 189 (cento e oitenta e nove) votos; segunda colocação Chapa 02 - Integração, 
obtendo um total de 71 (senta e um) votos. Para os cargos de Conselho de Ética, do 
total de 258 (duzentos e cinquenta e oito) votos válidos obteve a primeira colocação 
Chapa 01 – Chapa Quente, presidente João Marcelo Dias Nascimento, obtendo 96 
(noventa e seis) votos; segunda colocação Chapa 04 - Ética e Valores Essenciais, 
obtendo 48 (quarenta e oito) votos; terceira colocação Chapa 05 – Princípios, obtendo 
44 (quarenta e quatro) votos; quarta colocação Chapa 03 - A Ética das Pequenas 
Coisas que Constrói a Ética das Grandes Coisas, obtendo 43 (quarenta e três) votos; 
quinta colocação Chapa 2 - União e Atitude, 27 (vinte e sete) votos. Para os cargos do 
Conselho Fiscal, do total de 257 (duzentos e cinquenta e sete) votos válidos obteve a 
primeira colocação Chapa 01 – Legalidade, presidente César Augustus Ribeiro, 
obtendo 85 (oitenta e cinco) votos; segunda colocação Chapa 04 - Contas Abertas, 
obtendo 61 (sessenta e um) votos; terceira colocação Chapa 02 - Ação Fiscalizadora, 
obtendo 58 (cinquenta e oito) votos e quarta colocação Chapa 03 – Confiança, obtendo 
53 (cinquenta e três) votos.  
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