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RESULTADO DE SORTEIO
Ao vigésimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil de dezenove, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos),
na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, situado à Rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange,
Curitiba - PR, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral, a saber a Presidente, Drª Lilian Faccio, e a Secretária, Draª Fernanda
Mariano, encontrando-se ausente o Vogal, Dr. Igor Yoiti Hayashi, bem como, representando a Chapa 01 - CONSOLIDANDO
CONQUISTAS - AVANÇAR + Renato Nickel e ausência de representante da Chapa 02 - NOVO TEMPO - RENOVAR PARA
AVANÇAR, com a finalidade de, nos termos do artigo 14 da Resolução COFFITO nº 369/2009, e com base nas razões expostas na
Ata de Reunião nº 30/2018, desta Comissão Eleitoral, promover novo sorteio aleatório de profissionais fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, regulares com suas obrigações com o CREFITO-8, para comporem as mesas eleitorais, constituídas por 01 (um)
presidente, 2 (dois) mesários-escrutinadores e 02 (dois) suplentes, asssim distribuídas, totalizando 115 (cento e quinze) mesários:
15 (quinze) mesas eleitorais para sede do CREFITO-8 em Curitiba, 5 (cinco) mesas eleitorais para a subsede de Londrina, 3 (três)
mesas eleitorais para a subsede de Maringá e 3 (três) mesas eleitorais para a subsede de Cascavel. A Presidente da Comissão
expôs referidas informações aos presentes, submetendo à apreciação pelos representantes de chapas quanto à possibilitade de
utilização de aplicativo disponível no site www.sorteador.com.br para realização do sorteio complementar dos mesários, tendo
recebido a anuência de ambos, que aceitaram a opção apresentada, bem como salientando que, conforme disposto no §1º do artigo
14 daquele diploma normativo, "Não poderão integrar a mesa eleitoral os candidatos, inclusive aqueles que não obtiverem o registro
de sua chapa neste pleito, os profissionais que forem parentes, consanguíneos, civis e afins, até o 4º grau, os respectivos cônjuges
ou companheiro, bem como os conselheiros, os delegados e os empregados do CREFITO". Ademais disto, destacou na mesma
oportunidade que o sorteio será realizado com base em (4) quatro listagens nominais, por ordem alfabética, de profissionais
regulares com suas obrigações perante o CREFITO-8, residentes nos municípios de Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel,
fornecida na data de hoje, a pedido desta Comissão Eleitoral, da qual constam 3 (três) colunas contendo, respectivamente,
numeração sequencial, nome do profissional e número de registro profissional. Assim, obteve-se o seguinte número de profissionais
aptos ao sorteio, por município: (i) Curitiba, 3140; (ii) Londrina, 1069; (iii) Maringá, 568; e (iv) Cascavel, 360. Explicitou-se, ainda,
que o sorteio será realizado por município, observando-se a respectiva listagem, com a inserção do número de sorteados e do
intervalo numérico do grupo de profissionais a partir do qual serão extraídos os sorteados no referido aplicativo eletrônico. Com a
relação dos números sorteados, será identificado na respectiva listagem o nome dos profissionais correspondentes, preenchendose, inicialmente a função de suplente para suprir a falta do profissional das mesas. Seguindo referida lógica, com a qual todos os
presentes anuiram, deu-se início ao sorteio dos profissionais que integrarão a listagem de Curitiba, extraindo-se um total de 10 (dez)
números, constantes de documento anexo à presente. Desta forma, serão novos suplentes: Patricia Iara Aliberte (180216-F),
Daniella de Oliveira Zancanella (218283-F), Michele Nardoni (111101-F), Vania do Rocio Massuqueto (16757-F), Andrea Haninec
Iackusch (74312-F), Tatiane de Souza do Santos (248030-F), Enio Funchal (7435-F), Leticia Pereira do Amaral Cidade Silva (28587F), Fabiana Brisola de Oliveira (169615-F), Marcia Regina Shimizu Sales (32870-F). Ato contínuo, promoveu-se o sorteio dos
profissionais que integram a listagem de Maringá, extraindo-se um total de 10 (dez) números, constantes de documento anexo à
presente.
Desta forma, os suplentes serão: Ariele de Campos Silva (234819-F), Camila Pussi dos Santos Jakonis (176793-F),
Caroline Leta Sobral Perly (110579-F), Denise Semoto (113848-F), Edelberto Gimenes Marques (19932-F), Joselene Gomes
Madeiras (106120-F), Katia Sirlene de Souza (36550-F), Ricardo Colombro Henriques (145417-F), Sandra Regina Sarmento Beccari
(10764-TO), Vanessa Gracieli Kuwano (162219-F),
Em seguida, promoveu-se o sorteio dos profissionais que integram a listagem de Londrina, extraindo-se um total de 10
(dez) números, constantes de documento anexo à presente.
Desta forma, os suplentes serão: Ana Luiza dos Santos Silva (255419-F), Cintia Spagnolo Gomes (183199-F), Cintya
Akemi Ferreira Aiko (199694-F), Fernando Cesar Iwamoto Marcucci (56654-F), Jeniffer de Paula Ferlini (218382-F), Kelly Simomura
(79188-F), Lisandro Antonio Ceci (53707-F), Mayara Cristina Estevam Cruz (254495-F), Priscila Emiko Otsuka (100980-F), Sandra
Mara Bochnia (168809-F).
Finalmente, promoveu-se o sorteio dos profissionais que integram a listagem de Cascavel, extraindo-se um total de 10
(dez) números, constantes de documento anexo à presente.
Desta forma os suplentes serão: Adriana Cristina Satim (115443-F), Alexandra de Oliveira Claro (239610-F), Aneline
Maria Ruedell (23632-F), Angelica Matias dos Santos (234874-F), Cristiani Matiko Onishi (57467-F), Daniela De Ré (156091-F), Luiz
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Carlos Scariotto Laburú (90447-F), Lygia de Fatima Souza (76095-F), Marcia Mara Motta Galvão (84051-F), Maynara Nayara Neves
(238624-F).
Informo que o numero 2768 correspondeu ao profissional, Sandra Suzi Belasco,inscrição nº 8414-F já foi sorteado para
mesário em Curitiba no sorteio de dezembro. Optou-se por sorteio de mais um número.
Atingida a finalidade do presente ato, consignou-se pelo encaminhamento da composição das mesas para publicação no
site do CREFITO-8, bem como no Diário Oficial da União, e para os profissionais através de e-mail e telegrama . Nada mais
havendo a ser deliberado, a Presidente da Comissão Eleitoral agradeceu o comparecimento dos presentes, dando por encerrada a
sessão às 18h45 (dezoito horas e quarenta e cinco minutos) do dia de hoje, e Eu, Fernanda Mariano, secretária da Comissão
Eleitoral, lavrei a presente ata em 3 (três) vias, entregando, por oportuno, uma para cada um dos representantes das chapas.
Cientes, os presentes dão por verdadeira as informações acima constantes, apondo suas respectivas firmas abaixo.
LILIAN FACCIO
Presidente
FERNANDA MARIANO
Secretária
RENATO NICKEL
Representante - Chapa 01

