
ATA DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DO 
SALESIANO SANTA ROSA/REGIÃO OCEÂNICA, aos 
dias 7 do mês de Agosto do ano de dois mil e quatorze, nas 
dependências do Colégio Salesiano conforme edital do Senhor 
Presidente do SAAE-RJ, Elles Carneiro Pereira, cuja ciência foi dada 
via distribuição a todos os funcionários da instituição no dia 09 de 
Junho de 2014, do ano corrente, tendo sido nomeado como 
presidente dos trabalhos de coleta e apuração dos votos, o Sr. 
Celso Cruz. tendo sido instalada a mesa apuradora de votos, às 9h 
nas dependências do Salesiano,na presença dos funcionários do 
Salesiano Santa Rosa e Região Oceânica, o Sr. Celso Cruz, Moacyr 
Chagas de Souza e Carlos Alberto Figueiredo, que presenciaram a 
abertura das urnas, a qual se constatou nada existir no interior das 
mesmas, sendo em seguida lacradas com o cadeado. Encerrada a 
votação às 17h a urna foi aberta na presença dos candidatos e 
representantes da categoria profissional por decisão de consenso 
entre os candidatos e a mesa diretora das eleições a contagem das 
cédulas da apuração do pleito, que pelo edital constatou-se o 
seguinte resultado: 	cédulas que correspondem ao número de 
votantes que assinaram a lista. Iniciada então a contagem dos 
votos, verificou-se o seguinte resultado: Total de 142 votos -
distribuído em: Alan Rabello Dias -18 votos; Edgar Leslie Condeixa 
Calvert - 29 votos; Shaiana do Valle Costa - 13 votos; Thaissa 
Queiroz Alves da Sá - 78 votos; em branco - 01 voto e nulos - 01 
voto. Não tendo havido nenhum ato de impugnação e apresentação 
de quaisquer reclamações quanto à forma e o resultado da eleição, 
o Sr. Celso Cruz, Diretor do SAAE-RJ e presidente dos trabalhos 
declarou eleito o Sra. Thaissa Queiroz Alves da Sá como 
representante dos empregados nos termos do Artigo 11 da 
Constituição da República Federativa do Brasil com mandato de dois 
anos a contar da presente data. Nada mais havendo a tratar foi 
lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada 
pelo Presidente dos trabalhos e os Srs. Diretores que 
acompanhara.- e presenciaram o pleito. Niterói,7 de Agosto de 
2014 às. frg as e 10 minutos. 
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