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 CRE ap6s 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 CRE delibera 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 CRE aguarda 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.
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