
   

 

ATA DA SESSÃO DE APURAÇÃO DE VOTOS NAS ELEIÇÕES REGIONAIS ABRHIDRO 2022 

(Consulta Eletrônica aos associados da ABRHidro para escolha de coordenador(a) e 
coordenador(a) adjunto(a) das regionais ABRHidro 

 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 08:00 horas, reuniu-se de 
forma virtual, em sessão pública por meio da plataforma Google Meet, a Comissão Eleitoral, 
sob a Presidência da associada Talita Fernanda das Graças Silva, tendo comparecido os 
seguintes membros: Andrea Sousa Fontes, Fernando Dornelles, Ibraim Fantin da Cruz. Esteve 
também presente o presidente da ABRHidro, Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes. A 
presidente, após cumprimentar os participantes e informar sobre a gravação da sessão, 
declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: A apuração dos votos nas eleições para as 
regionais ABRHidro. Regional Norte: votos brancos/nulos (inválidos) = 0 voto; votos para a 
chapa composta por Núbia Abrantes Gomes (coordenadora) e Daniel Borges Nava 
(coordenador adjunto): 05 votos. Regional Nordeste: votos brancos/nulos (inválidos) = 0 voto; 
votos para a chapa composta por Sylvana Melo dos Santos (coordenadora) e Victor Hugo 
Rabelo Coelho (coordenador adjunto): 25 votos. Regional Centro-Oeste: votos brancos/nulos 
(inválidos) = 0 voto; votos na chapa composta por Sérgio Rodrigues Ayrimoraes Soares 
(coordenador) e Jamil Alexandre Ayach Anache (coordenador adjunto) = 16 votos; Regional 
Sudeste: votos brancos/nulos (inválidos) = 0 voto; votos na chapa composta por Celso 
Bandeira de Melo Ribeiro (coordenador) e Otto Corrêa Rottuno Filho (coordenador adjunto) = 
16 votos; Regional Sul: votos inválidos = 0 votos; votos na chapa composta por Rutineia Tassi 
(coordenadora) e Caroline Kozak (coordenadora adjunta) = 24 votos. De posse do resultado, a 
Comissão Eleitoral determinou a ampla divulgação desta ata. ENCERRAMENTO: Não havendo 
outros assuntos a tratar, Talita Fernanda das Graças Silva, Presidente desta Comissão, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Lavrou-se a presente ata, que 
depois de aprovada, segue assinada pelos participantes. 

 

Caruaru, 11 de novembro de 2022 
 

 

Talita Fernanda das Graças Silva   Andrea Sousa Fontes 

 

Ibraim Fantin da Cruz      Fernando Dornelles 
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