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ATA DA ELEIÇÃO 2015 

CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL 

 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às sete horas e 

trinta minutos, na Câmara Municipal de Tatuí,  Sala de Sessões “Vereador Rafael Orsi 

Filho”, localizada no endereço Avenida Cônego João Clímaco, número duzentos e 

vinte e seis, bairro Centro, na cidade de Tatuí, estado de São Paulo, estavam 

presentes os membros da Comissão Eleitoral: Aline Pires de Camargo, José Roberto 

Rodrigues, Antônio Cesar de Souza, Djeizon de Almeida Barros e Danilo Aparecido 

Carriel, para dar início à sessão de votação dos futuros conselheiros dos Conselhos 

Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí - 

TATUIPREV. A sessão de votação iniciou-se exatamente às oito horas. O primeiro 

voto registrado foi às oito horas e dezoito minutos. As cédulas foram rubricadas no 

verso por dois membros da comissão e conferidas no momento da apuração dos 

votos. O último voto foi registrado às dezessete horas e dezoito minutos. A apuração 

iniciou-se às dezessete horas e cinquenta minutos e encerrou-se às dezenove horas 

e quarenta minutos. As cédulas restantes, não utilizadas, foram encaminhadas para 

destruição física. Compareceram ao pleito, duzentos e quarenta e um servidores 

votantes, sendo retiradas da urna, exatamente, duzentas e quarenta e uma cédulas. 

Os resultados computados foram os seguintes: I - Para o Conselho Administrativo, 

na categoria de servidores ativos, foram computados duzentos e quinze votos 

válidos, doze votos brancos e quatorze votos nulos, sendo o resultado apurado: 

primeira posição, Rogério Antonio Gonçalves, com sessenta e três votos; segunda 

posição, Nívia Cristina Faria, com cinquenta e dois votos; terceira posição, Rafael 

Halcsik Coutinho, com cinquenta e um votos; quarta posição, Marcos Roberto 

Rodrigues dos Santos, com vinte e oito votos; quinta posição, André Luiz Camargo, 
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com vinte e um votos; na categoria de servidores inativos, foram computados cento 

e quarenta e quatro votos válidos, noventa e sete votos brancos e nenhum voto nulo, 

sendo o resultado apurado: primeira posição, José Roberto Hungria, com cento e 

quarenta e quatro votos; II - Para o Conselho Fiscal, na categoria de servidores 

ativos, foram computados: cento e oitenta e cinco votos válidos, quarenta e três 

votos brancos e treze votos nulos, sendo o resultado apurado: primeira posição, 

Uliane da Conceição Rodrigues da Costa, com setenta e oito votos; segunda posição, 

Jefferson Ribeiro de Barros, com cinquenta e oito votos; terceira posição, Renata 

Ferreira de Sousa Zanoni, com trinta e seis votos; quarta posição, Beatriz Marques 

de Oliveira, com treze votos; na categoria de servidores inativos, foram computados: 

cento e quarenta e cinco votos válidos, noventa e cinco votos brancos e um voto nulo, 

sendo o resultado apurado: primeira posição, Francisco Antonio de Souza 

Fernandes, com cento e quarenta e cinco votos. Era o que havia de registrar, eu, 

Danilo Aparecido Carriel, secretariei o feito, encerro a presente Ata que segue 

assinada por mim _______________________________ e pelos demais membros da Comissão. 

 

 

 

Aline Pires de Camargo 
 Presidente da Comissão 

 

 

José Roberto Rodrigues                           Djeizon de Almeida Barros  
   Membro da Comissão          Membro da Comissão 
 

 

Antonio Cesar de Souza 
 Membro da Comissão 


