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CNE

CIRCULAR N.º 3/2019
DE: Junta de Núcleo de S. Miguel
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
C/C: Junta Regional dos Açores
2019-09-25
ASSUNTO: Eleição para a Junta de Núcleo de S. Miguel — ata final e global de
apuramento.
No vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, na sede
do Agrupamento 968 – Lomba da Fazenda, na freguesia da Lomba da Fazenda,
concelho de Nordeste, reuniram, conforme definido no artigo 32.º do Regulamento
Eleitoral, os elementos da Comissão Eleitoral, que após apuramento dos resultados
eleitorais e não havendo nada que o impeça, decidiram, ao abrigo da alínea e) do n.º 1
do Artigo 32.º, divulgar estes resultados, precedida da sua homologação. .....................
De referir que, por não ter sido cumprido o exposto no n.º 1 do Artigo 30.º do referido
regulamento — abertura da Assembleia de Voto — a mesa de voto n.º 6 foi cancelada.
Para que fique registado em ata os resultados eleitorais, passamos a transcreve-los:
das trinta mesas de voto constituídas, uma foi cancelada e nas restantes, registaramse os seguintes resultados: eleitores inscritos — 409; votaram — 313; votos em
Branco — 1; votos Nulos — 0; votos SIM — 307; votos NÃO — 5; Abstenção — 96
(23%). ...............................................................................................................................
Esta comissão eleitoral regozija-se pela forma serena, participativa e transparente com
que decorreu este ato eleitoral, de extrema importância para a vida do nosso Núcleo, e
onde os dirigentes e caminheiros/companheiros manifestaram a sua vontade eleitoral.
Queremos, ainda, felicitar a nova Junta de Núcleo, na pessoa do Chefe de Núcleo
eleito, o chefe Paulo Alexandre Pacheco Mota, e desejar-lhe sucesso neste mandato. .
Remete-se, em anexo, o impresso RE 08 – Ata de Apuramento Final dos Resultados. .
Sem outro assunto, subscrevo-me com as mais cordiais saudações escutistas e
estando. ............................................................................................................................
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Presidente da Comissão Eleitoral do Núcleo de S. Miguel

(Victor Sérgio Raposo de Lima)
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