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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO X COLEGIADO – 
GESTÃO 2019-2012. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e dezenove, às dezessete horas, na sede do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 3ª Região, reuniu-se a Comissão Eleitoral com a presença das 
Fonoaudiólogas Maritsa Santos Cazura, Patricia Regina Steinberg e Silvana 
Cipola Dalcol, para encerramento da Eleição do X Colegiado do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia – 3ª Região. Após o encerramento da eleição às 
18h00 de Brasília, a Comissão recebeu o e-mail enviado com a apuração da 
Eleição, tendo como resultado da eleição os dados a seguir: Total de Eleitores: 
3365 (três mil trezentos e sessenta e cinco), sendo 3197 (três mil cento e noventa 
e sete) aptos e destes, 2658 (dois mil seiscentos e cinquenta e oito) votaram. 
Declaramos que a Chapa Mais Fono foi eleita com 2277 (dois mil duzentos e 
setenta e sete reais) votos válidos que soma 85,67% dos votos. Registrou-se 
149 (cento e quarenta e nove) votos em branco e 232 (duzentos e trinta e dois) 
nulos. As próximas reuniões da comissão serão agendadas após o recebimento 
das justificativas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito 
horas e trinta e cinco minutos eu, Presidente da Comissão Eleitoral, redigi a 
presente Ata que após lida e aprovada vai assinada por mim demais membros 
da Comissão.*************************************************************************** 
 
 

Fga Maritsa Santos Cazura  
PRESIDENTE DA CE 

 
Fga. Patricia Regina Steinberg  

Secretária da CE 
 

Fga Silvana Cipola Dalcol 
Membro Efetivo CE 

 
 

http://www.crefono3.org.br/
mailto:crefono3@crefono3.org.br

