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RESOLUÇÃO Nº 005/2020 DA JUNTA ELEITORAL DE ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO JAGUARPREV 

 

Torna pública a definição dos votos para a 

apuração da Eleição dos Conselhos de 

Administração e Fiscal do JAGUARPREV. 

 

 

 WAGNER FERREIRA DE BRITO, Presidente da Junta Eleitoral de 

organização da eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do 

JAGUARPREV, para o período de 2021-2024, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto 

nº 4242/2020 e Portaria nº 132/2020, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º - Dar publicidade às decisões acerca das cédulas eleitorais, 

relativamente aos votos para a eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do 

JAGUARPREV. 

 Art. 2º A cédula será composta por 2 (dois) campos, sendo um com os 

candidatos a representantes dos servidores ativos para o Conselho Fiscal e um com os 

candidatos representantes dos servidores ativos para o Conselho de Administração. 

 Art. 3º Serão contabilizados somente os votos válidos e/ou brancos 

pertencentes à mesma cédula, concedidos a candidatos cujo processo de candidatura esteja 

regulamento conforme o Decreto nº 4242/2020. 

 Art. 4º A confecção de cédulas está limitada a uma cédula por servidor 

efetivo, não podendo ser substituída em decorrência de rasuras ou erros. 

 Art. 5º Considerar-se-á voto nulo aquele que apresentar vício na 

manifestação da vontade do eleitor ou quando ensejar dúvida a seu respeito. 

 Parágrafo único: Serão considerados votos nulos as cédulas que 

contenham rasuras, assinaturas, desenhos, rabiscos, dois ou mais votos em mesmo campo ou 

em dois ou mais representantes para o mesmo cargo, ainda que houver voto válido em 

quaisquer dos campos mencionados no caput do art. 2º. 

 Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor a partir da sua publicação. 

 Jaguariúna, 26 de novembro de 2020. 

 

 

WAGNER FERREIRA DE BRITO 
Presidente da Junta Eleitoral 


