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.CHAPA 01- denominada RENOVANDO E INOVANDO SEMPRE. contendo 273
folhas.
-CHAPA 02 - denominada RESGATA CRECI. No início da contagem. a Comissão
chegou a 277 folhas. Havendo divergência. foi feita uma recontagem chegando ao lolal
de 278 folhas. sendo que a numcração do processo Ii.lifeita até a página 277. porque a
houvc a inserção da página 255A. quc sc rcfere a uma cópia autenticada de documento
de identidade protocolada em uma folha menor que uma li.llhaA4.
Em ato sequente. todas as folhas li.lram numeradas c rubricadas pela Comissão
Eleitoml Regional c pelos representantes das chapas presentes. Nos termos do artigo 19.

S 2° da Resolução-COFECI

n° 1399/2017. a Comissão Eleitoml analisará os documentos

anexados aos requerimentos de registro dc ClIAPA c publicará o rcsultado no painel de
avisos públicos do Conselho Regional c no site do COFECI (\\ \\ \\ .cnfcci.gov.br). link
"ELEiÇÕES 2018". no prazo de OI (um) dia útil. Nada mais havendo. a reunião foi
encerrada às 18horas c 55minutos do mesmo dia. Para que produza os eleitos formais e
legais deSej~:~:s.:e:c;fnou-se

V

a lavratura desta Ata. que é assinada pelos presentes a

Brasília.DF. 27 de março de 2018.
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