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DE ESTATÍSTICA DA 3ª REGIÃO - CONRE-3, PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DE MEMBROS
CONSELHEIROS.
A Presidente do Conselho Regional de Estatística da 3ª Região no exercício de suas atribuições legais e
regimentais e conforme decisão da Comissão Eleitoral composta pelos Conselheiros Sra. Doris Satie
Maruyama Fontes, Sra. Inês Nobuko Nishimoto e Sra. Fernanda Cardoso Rosa Gonçalves, designou que
a Conselheira Sra. Doris Satie Maruyama Fontes presida a Mesa Eleitoral da eleição no Conselho Regional
de Estatística da 3ª Região. Em primeiro momento, a Estatística Sra. Doris Satie Maruyama Fontes
preside a Mesa Eleitoral da eleição para renovação de um terço (1/3) dos membros conselheiros do
Conselho Regional de Estatística da 3ª Região, conforme instrução CONFE nº 128 de 28 de outubro de
2020, e ainda estando presentes os Servidores do CONRE-3 Sr. Antonio Ricardo Rodrigues de Oliveira e
o Sr. Vitor César Pires Silva. Em segundo momento, a Sra. Doris Satie Maruyama Fontes constatou
que o número de Estatísticos aptos a votar é de 660 (seiscentos e sessenta). No terceiro momento
a Sra. Doris Satie Maruyama Fontes, declara aberta a votação pela internet às zero horas (0h00) do dia
dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte (16.12.2020). No quarto momento, a Sra. Doris
Satie Maruyama Fontes, declara encerrada a votação pela internet às vinte horas (20h) do dia dezessete
de dezembro do ano de dois mil e vinte (17.12.2020). No quinto momento a Comissão Eleitoral inicia
a apuração dos votos. No sexto momento, a Presidente da Comissão Eleitoral, Sra. Doris Satie Maruyama Fontes que foi designada para Presidir a Sessão de Apuração, identificando os candidatos inscritos
para concorrer à eleição de Conselheiro Efetivo e Suplente, inicia a apuração. No sétimo momento, a
Presidente da sessão de apuração constata que não foi registrado nenhum recebimento de votos pelos
correios. No oitavo momento, a Presidente da sessão de apuração constata que não foi registrado
nenhum voto de cédula. No nono momento, a Presidente da sessão de apuração, solicitou identificar
a relação dos votos pela internet, registrando-se 428 (quatrocentos e vinte e oito participaram)
participaram, havendo 864 (oitocentos e sessenta e quatro) votos válidos dados a conselheiros, 34
(trinta e quatro) votos em branco e 42 (quarenta e dois) votos nulos. No décimo momento, a
Presidente da sessão de apuração, identificou o número de votos e a classificação por cada candidato.
Sendo eleito, por consequência: A Estatística NATHÁLIA DEMETRIO VASCONCELOS MOURA, com
231 (duzentos e trinta e um) votos pela Internet, eleita, como Conselheira Efetiva, com mandato
de 3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2021 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2023;
O Estatístico AFONSO MASSAO YAMAGUCHI, com 152 (cento e cinquenta e dois) votos pela
Internet, eleito, como Conselheiro Efetivo, com mandato de 3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro
de 2021 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2023; O Estatístico MAURO CORREIA ALVES, com
137 (cento e trinta e sete) votos pela Internet, eleito, como Conselheiro Efetivo, com mandato de
3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2021 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2023; A
Estatística REGINA ALBANESE POSE, com 114 (cento e catorze) votos pela Internet, eleita, como
Conselheira Suplente, com mandato de 3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2021 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2023; O Estatístico ANDREW DA COSTA, com 94 (noventa e quatro) votos pela Internet, eleito, como Conselheiro Suplente, com mandato de 3 (três) anos, iniciando-

se em 1 de janeiro de 2021 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2023; O Estatístico ANTONIO
CARLOS FONSECA PONTES, com 81 (oitenta e um) votos pela Internet, eleito, como Conselheiro
Suplente, com mandato de 3 (três) anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2021 e encerrando-se em 31
de dezembro de 2023; O Estatístico PAULO CESAR FERREIRA LIMA, com 55 (cinquenta e cinco)
votos pela Internet, eleito, como Conselheiro Suplente, com mandato de 2 (dois) anos, iniciando-se
em 1 de janeiro de 2021 e encerrando-se em 31 de dezembro de 2022; Em seguida, a Presidente da
sessão de apuração solicitou ao Servidor do Conselho Regional de Estatística da 3ª Região, Sr. Antonio
Ricardo Rodrigues de Oliveira, para manter contato com os estatísticos eleitos, por telefone e pela internet, objetivando o comparecimento à Sessão de Posse a ser realizada no dia quatro de janeiro do ano
de dois mil e vinte e um (04.01.2021), às 19h00, a sessão será via Web Conferência. Após consultar os
demais membros da mesa, e nada mais tendo a ser tratado, a Presidente da sessão de apuração dos
votos, da eleição realizada nos dezesseis e dezessete de dezembro do ano de dois mil e vinte, encerrou
a sessão às vinte e uma horas. ---------------------------------
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