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Ata da Reunião da Comissão Eleitoral da ANPAE
realizada no dia 1º de março de 2008
No primeiro dia do mês de março do ano dois mil e oito, reuniu-se, em Niterói
no Estado do Rio de Janeiro, a Comissão Eleitoral da Associação Nacional de
Política e Administração da Educação (ANPAE), para promover a contagem dos
votos da eleição nacional da Presidência e do Conselho Fiscal da Associação
para a gestão 2008-2010. Estiveram presentes na sessão pública, aberta aos
associados, os cinco membros da Comissão Eleitoral – Sonia Martins de Almeida
Nogueira (UENF), Marília Araújo Lima Pimentel (UERJ), Antônio Puhl (UFF),
Rosa Maria Torte da Cunha (Cesgranrio) e Maria Lucia de Abrantes Fortuna
(UERJ) – para, sob a presidência da primeira, conduzir os trabalhos de
apuração dos votos. Também estiveram presentes o Presidente da ANPAE,
Benno Sander; Vice-Presidente, Lourdes Marcelino Machado; Diretor Executivo,
Erasto Fortes Mendonça; e o Conselheiro José Valdir Pereira, membro do
Conselho Fiscal, que testemunhou a apuração. O Presidente da ANPAE deu as
boas-vindas aos presentes e passou a palavra à Presidente da Comissão
Eleitoral, que abriu os trabalhos, fazendo menção às normas e procedimentos
estabelecidos no Edital das Eleições, à luz do disposto pelo Conselho
Deliberativo e pela Assembléia Geral da ANPAE. Informou que as cédulas
eleitorais foram enviadas aos associados no gozo de seus direitos sociais no dia
15 de janeiro de 2008, com indicação do prazo de votação até o dia 15 de
fevereiro do mesmo ano. Junto com as cédulas, enviou-se também o Edital das
Eleições e um envelope auto-endereçado e com o carimbo da ANPAE para a
devolução dos votos pelo correio. Em seguida, foi aberta a urna, observando-se
nos envelopes a data de postagem e o carimbo da ANPAE. A contagem
registrou um total de 278 (duzentos e setenta e oito) envelopes que
preencheram essas condições e 07 (sete) com postagem posterior à data
estabelecida, não sendo, portando, contabilizados. Abertos os envelopes, as
cédulas foram classificadas por Região, tendo em vista que cada Região tinha
seus próprios candidatos a Vice-Presidente Regional Titular e Adjunto. Foram
então apurados os votos para Presidente e Vice-Presidente da ANPAE –
Benno Sander e Lourdes Marcelino Machado, respectivamente – com os
seguintes resultados: 272 (duzentos e setenta e dois) votos indicando SIM, 0
(zero) indicando NÃO, e 6 (seis) votos em branco. Em seguida, foram contados
os votos para as Vice-Presidências Regionais que apresentaram os seguintes
resultados: Região Centro-Oeste – Marília Fonseca para Vice-Presidente
Regional e Virginia Maria Pereira de Melo para Adjunta – com 31 (trinta
e um) votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo NÃO e 2 (dois) em branco; Região
Nordeste – Magna França para Vice-Presidente Regional e Luiz de
Sousa Junior para Adjunto, com 51 (cinquenta e um) votos pelo SIM, 0
(zero) voto pelo NÃO e 0 (zero) voto em branco; Região Norte – Francinete
Massulo Corrêa para Vice-Presidente Regional e Tânia Suely Azevedo
Brasileiro para Adjunta, com 9 (nove) votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo
NÃO e 0 (zero) voto em branco; Região Sudeste – Marcelo Soares Pereira
da Silva para Vice-Presidente Regional e Eliza Bartolozzi Ferreira para

Adjunta, com 119 (cento e dezenove) votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo NÃO
e 2 (dois) votos em branco; Região Sul – Flávia Obino Corrêa Werle para
Vice-Presidente Regional e Antônio Elízeo Pazeto para Adjunto, com 62
(sessenta e dois) votos pelo SIM, 0 (zero) voto pelo NÃO e 2 (dois) votos em
branco. Dando seguimento, a Comissão passou a fazer a contagem dos votos
concedidos aos cinco candidatos inscritos para o Conselho Fiscal, observandose o disposto no Edital e na cédula eleitoral de que cada eleitor podia votar em
até três candidatos. A contagem revelou um total de 635 (seiscentos e trinta e
cinco) votos válidos, assim distribuídos: 161 (cento e sessenta e um) votos para
Alberto de Mello e Souza; 171 (cento e setenta e um) votos para Cleiton de
Oliveira; 161 (cento e sessenta e um) votos para Magali de Castro; 68
(sessenta e oito) votos para Elizabeth Matos Rocha; e 74 (setenta e quatro)
votos para Eurilene Santana Balbi. De acordo com as normas eleitorais, os três
candidatos que receberam maior número de votos do quadro social foram
eleitos Conselheiros Titulares do Conselho Fiscal: Cleiton de Oliveira,
Alberto de Mello e Souza e Magali de Castro, sendo Suplentes Eurilene
Santana Balbi e Elizabeth Matos Rocha. Terminada a apuração, a
Presidente da Comissão Eleitoral, Sonia Martins de Almeida Nogueira,
proclamou o resultado das eleições, declarando ser expressão da verdade, deu
posse ao Presidente eleito, Professor Benno Sander, e determinou que fossem
tomadas as providências para a posse dos demais colegas eleitos pelo quadro
social da ANPAE e para o registro desta Ata e do Termo de Posse dos dirigentes
eleitos no correspondente Cartório das Pessoas Jurídicas, para todos os efeitos
legais. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada a presente Ata que
vai assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral.
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