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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DO AMAZONAS, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE
2015, PARA ELEIÇÃO DO DELEGADO-ELEITOR E SEU SUPLENTE.
Aos quatorze dias do mês de abril, do ano de dois mil e quinze, na sede do Conselho Regional de
Odontologia do Amazonas, sito à Rua Silva Ramos, número setenta e um,

Centro, em

Manaus/Amazonas, às nove horas, em primeira convocação e as nove horas e trinta minutos em
segunda e ultima convocação conforme Edital CRO-AM 001/2015, publicado no Jornal Diário
Oficial do Amazonas, na edição do dia 13 de fevereiro de dois mil e quinze. Na hora marcada, o
Presidente da Assembléia Geral CD. GERALDO CELSO DA SILVA ONETY, declarou abertos
os trabalhos, convidando para compor a Mesa Eleitoral a CD. JANECLAY DA SILVA
AZEVEDO, Membro, CD. ANGELA CRISTINA P. DE ALMEIDA NIELSEN para atuar como
Secretária e CD. ELSIANA BRITO DE SOUZA como Mesário. Em seguida o Presidente da
Mesa Eleitoral, já tendo verificado estar em ordem o material e a cabine destinados à votação,
iniciou a votação. A Secretária procedeu a distribuição das senhas numeradas e rubricadas pelo
Presidente da mesa, verificando antes da entrega ao eleitor a comprovação de estar quite com a
Tesouraria do Conselho Regional. As primeiras senhas foram distribuídas aos componentes da
Mesa: Presidente, Secretária e Mesário e aos candidatos que nesta ordem, exerceram o direito de
voto. Concorreu ao pleito, chapa unica, inscrita como numero um (01), composta pelo CD. JOÃO
BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, com inscrição de número 231 candidato a Delegado-Eleitor
e CD. MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES PICANÇO, Suplente, com inscrição de número
935. Os trabalhos tiveram transcurso normal, tendo sido observada a seguinte rotina: A Secretaria
distribuia a senhas e a secretária disciplinava o fluxo de eleitores no recinto, permitindo o
ingresso do eleitor que lançava sua assinatura no livro de presença, conferida com a constante na
carteira de identidade profissional, após que recebia das mãos do Senhor Presidente, a cédula
única, por ele rubricada no verso, no ato, quando também era informado sobre a forma de dobrar.
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CONTINUAÇÃO,
Dirigindo-se à cabine de votação, o eleitor exercia seu voto e depositava a cédula na urna. Ao
final de uma hora de votação, as 10:30 horas,

após haver

exercido o

direito

de voto

pessoalmente 22 (vinte e dois) cirurgiões-dentistas, o Senhor Presidente da Mesa que esteve
presente durante todo o transcurso da eleição, deu por encerrados os trabalhos, tendo o mesmo
designado as Cirurgiões-Dentistas JANECLAY DA SILVA AZEVEDO e ELSIANA BRITO DE
SOUZA, para escrutinadores. Da apuração, a chapa um (01) obteve 22 (vinte e dois) votos.
Proclamado o resultado da eleição, o Senhor Presidente da Mesa empossou os eleitos CirurgiõesDentistas JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, como Delegado-Eleitor e MARIA DA
CONCEIÇAO FERNANDES PICANÇO, como Suplente. O Delegado-Eleitor ora empossado,
representará o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, na eleição para Presidente do
Conselho Federal de Odontologia, que se realizará na cidade de Brasilia-DF, dia 15 de julho de 2015.

E, para constar, eu ANGELA CRISTINA P. DE ALMEIDA NIELSEN, Secretária da Mesa
Eleitoral, elaborei a presente ata, sem emendas nem rasuras. Esta ata foi lida e achada conforme,
indo abaixo assinada, por mim, pelo Presidente da Mesa Eleitoral e demais componentes.
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