TERMO DE ABERTURA DO PERÍODO DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO
DE CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CONSELHO
REGIONAL DE BIOLOGIA DA 7ª REGIÃO – CRBio-07
MANDATO DE 06 DE JANEIRO DE 2018 A 06 DE JANEIRO DE 2022.
Em cumprimento ao § 1° do art. 20° da Instrução Eleitoral
aprovada pela Resolução CFBio n° 444, de 7 de abril de 2017, aos 23 dias, do
mês de outubro, do ano de 2017, procedemos à abertura das urnas de votação
para eleição e posse dos integrantes do Conselho Regional de Biologia da 7ª
Região - PR, para o mandato referente ao período de 06 de janeiro de 2018 a
06 de janeiro de 2022.
Realizamos procedimento para cadastramento da Chave da
urna que será utilizada para emissão da zerésima e contagem dos votos após
encerramento da votação. Esta mesma Chave deverá ser utilizada para
reiniciar a votação em caso de problemas com o servidor que hospeda o
Sistema de Votação.
A votação ocorrerá eletronicamente tendo início às 10h do dia 23
de outubro de 2017 com encerramento às 17h do dia 30 de outubro de 2017,
horário de Brasília.
A zerésima foi emitida e constatado não haver nenhum registro
de voto na urna.
Limitado ao exposto, firmo o presente.
Curitiba, 09 horas, 45 minutos e 08 segundos do dia 23 de
outubro de 2017.

Yedo Alquini
CRBio 05076/07-D
Presidente da Comissão Eleitoral

23/10/2017

Situação da Votação

ZERÉSIMA - Comprovante de Abertura de Votação
As informações abaixo mostram a quantidade de votos já computados na urna do sistema, e
devem estar zeradas. A comissão eleitoral, auditores e fiscais devem estar presentes neste
momento atestando os dados aqui demonstrados e a forma como foram obtidos. Imprimindo
e assinando autorizam o início da votação.
Agora é 23/10/2017 09:45:08
Votação será aberta em 23/10/2017 10:00:00
CRBio-7
1 / AVANTE PARANÁ: 0
BRANCO: 0
NULO: 0
Total de votantes : 0

https://www.eleicaonet.com.br/crbio7/eleicaonetvoto.dll/votacao

1/1

