
ATA REUNIAO COMISSAO REGIONAL ELEITORAL
As 19hOO do dia 20 de junho de 2017, aCRE reuniu-se na sede do CRESS-SP,para verificacao
de eventuais recursos e para vertficacao de eventuais substttulcoes de candidatos, sendo que
somente a chapa candidata a seccional de Campinas "Construindo Caminhos em tempo de
Resistencia" apresentou a substituicao de duas candidatas, a saber: Tesoureira Grazielle
Nayara Felicio Silva - CRESS49.967 substitulda por Alba dos Prazeres de Andrade - CRESS
53.711 e Secreta ria Cristiane Goncalves de Oliveira - CRESS27.825 substitulda por Raquel
Fernanda de Almeida Biacchi - CRESS36.312, 0 que foi acolhido em atencao ao Artigo 242
Paragrafo 62 do C6digo Eleitoral. Registramos que a chapa candidata a seccional de Campinas,
"Construindo Caminhos em tempo de Resistencia", apresentou 0 seu texto plataforma e foto
de acordo com as especlflcacces contidas na ata de reuniao desta CRE realizada no dia
09/06/2017. Na oportunidade, esta CREap6s dialogo, deliberou pela confeccao de uma edlcao
de jornal especifica para cada seccional, em formato A4, irnpressao colorida, frente e verso,
conforme especificacces apresentadas na ultima ata de reuniao da CRE. Esta CREdelibera que
o prazo para envio do texto plataforma e da foto de divulgacao das chapas, seja encaminhado
impreterivelmente ate 0 dia 30 de junho de 2017. Em que pese 0 disposto no Paragrafo 22 do
Artigo 242, solicitamos ao CRESS-SP0 nurnero de profissionais aptos a votar na elei~ao em 2!!
convocacao, ate 0 dia 07 de agosto, considerando 0 disposto no Paragrafo 72 do mesmo
artigo, bem como, informamos que 0 pleito se dare] por regime unico por correspondencia,
habilitando a postagem das cedulas no dia 18 de agosto. Ressaltamos que esta CREaguarda a
rnanifestacao da Comissao Nacional Eleitoral, objeto do Oflcio CRE-SPn2 32/2017, que trata do
Calendario do processo de apuracao. a fim de planejarmos 0 escrutfnio. Tambern elaboramos a
Carta Explicativa a ser encaminhada aos profissionais, junto com a Cedula Eleitoral, conforme
segue abaixo:

Soo Paulo, 18 de Agosto de 2017.
Prezada (0) Assistente Social,
o Conjunto CFESS/CRESS reolizaro Processo Eleitoral Extraardinario em 2!!
Convocociio - Gestiio 2017-2020, para as Seccionais Bauru, Campinos e Ribeirao
Pre to do CRESS-SP, conforme dispae 0 COOIGO ELEITORAL. A Comissao Regional
Eleitoral- CRE-SP optou pelo SISTEMA ELEITORAL UNICO POR CORRESPONOtNCIA no
jurisdi~ao das seccionais acima mencionadas. Para garantir a sua porticipadio, VOCE
ESTA RECEBENOO 0 material necessorio para vota~iJo (ENVELOPE EM BRANCO,
ENVELOPE CARTA RESPOSTA e a CEOULA DE VOTAcAO), como fozer agora?

1. Use a CfOULA DE VOTAcAO enviodo para exercer a seu direito de voto;
2. Oobre a CfOULA de maneira que ela coiba no interior do ENVELOPE EM BRANCO

coloque-o em seu interior (DO ENVELOPE EM BRANCO). NAO marque, desenhe ou
escreva qualquer coisa neste envelope e lacre-o com cola branca. Observe que no
ceduto consta uma rubrica da Comissao Regional Eleitoral, noa podendo conter
qua/quer outro tipo de rasura ou anotacbes para noa anular a seu voto;

3. Coloque 0 ENVELOPE EM BRANCO, ja lacrado e sem quolquer identifica~oo no
interior do outro envelope intitulado "CARTA RESPOSTA" e coie-o.

4. De posse do envelope "CARTA RESPOSTA" dirija-se a uma agencia dos correios ou
caixa coletora e deposite a seu envelope. Noo e necesstuio selar, pois todo sistema de
postagem sera custeada pelo CRESSSP, au seta. para voce sera GRATVITA.
E recomend6vel a pasta gem do seu voto tao logo voce receba, sendo que serso
opurados somente as votos postados ate 0 dia 06/10/2017 - FIQUE ATENTOI!!

Cl)duia Envelope em Branco
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