
ATA DE REUNIAO - COMISSAO REGIONAL ElEITORAl CRESS-SP
No dia 27 de Man;:o de 2017, as 18hOO horas, a Comissao Regional Eleitoral se reuniu na sede do
CRESS-SP,para verificar os procedimentos administrativos referente a apuracao e a verificacao do
Mapa Sintese de Apuracao, e constatamos a necessidade de retificacao da Ata Final de Apuracao, a
saber: Folha 02 - Onde se Ie "CRESS SP- 3.074 Votos para a Chapa Arnpliacoes: Trilhando a luta com
Consciencia de Classe", considerar "CRESS-SP- 3.066 Votos para a Chapa Ampliacoes: Trilhando a
luta com Consciencia de Ciasse"; Folha 02 - Onde se Ie "SECCIONAL SANTOS - 221 Votos para a
Chapa 1- Luta, Ousadia e uniao para fortalecer a profissao". considerar "SECCIONAL SANTOS -121
Votos para a Chapa 1- Luta, Ousadia e uniao para fortalecer a profissao": Folha 03 - Onde se Ie
"resultados do pleito para 0 CFESS- 2.859 votos para a Chapa E de batalhas que se vive a vida!; 951
Votos Brancos; 29 Votos Nulos; Totalizando 3.841 votos validos", considerar "resultados do pie ito
para 0 CFESS- 2.859 votos para a Chapa E de batalhas que se vive a vida!; 951 Votos Brancos; 31
Votos Nulos; Totalizando 3.841 votos validos". Considerando que estes resultados nao alteram 0

resultado final da apuracao, essa Comissao Regional Eleitoral apenas retifica a ata final. Ato continuo,
procedemos a leitura e apreciacao do documento "Manifestacao Coletiva de protesto e solicitacao
de esclarecimentos frente a apuracao do processo eleitoral CRESS-SP9Q Regiao - 2017" protocolado
na sede do CRESS-SPno dia 24 de marco de 2017. Considerando que a decisso de recolher os votos
no dia 17 e no dia 20 de marco foi deliberada na Reuniao da CREno dia 08/03/2017 e ata publicizada
no dia seguinte; Entende essa CRE que 0 manifesto deveria ter side protocolado anteriormente ao
inicio da apuracao, a guiza de alerta ou orientacao sobre 05 procedimentos regimentais do processo
de apuracao pelos profissionais que 0 assinam. Alern disso, no dia 17/03/2017, quando iniciamos 0

processo de apuracao com 0 treinamento de mesarios e participacao de candidatos e fiscais, a
mesma deliberacao foi apresentada e referendada por todos os presentes. Da mesma forma, com
relacao ao nao atingimento do quorum naquele momento, 0 coletivo deliberou pelo inicio da
apuracao mesmo sabendo que 0 quorum poderia nao ter sido atingido no dia 20/03/2017,
considerando toda a logistica ja empenhada pelo conjunto CFESS-CRESS,bem como, na expectativa
do recolhimento de numero suficiente para atingir 0 quorum referente aos votos postados no dia
17/03/2017, garantindo assim a ampla participacao da categoria. Apos amplo debate, esta CRE
delibera pelo envio do manifesto a Comissao Nacional Eleitoral para apreciacao e rnanifestacao, com
a urgencia que 0 caso requer. Nao acusamos 0 recebimento de nenhuma outra rnanifestacao ou
pedido de impugnacao com relacao a este processo eleitoral. Isto posto, aguardaremos a
rnanifestacao da CNE para hornologacao do processo. Solicitamos a secreta ria executiva que seja
publicizadas as atas de apuracao de cada mesa ~scrutinadora, sendo que nas atas das Seccionais
Bauru, Campinas e Ribeirao Preto, a parte que se refere a apuracao da seccional seja suprimida com
o uso de tarja, divulgando apenas 0 resultado do Conjunto CFESS-CRESS.$olicitamos ainda, que a
secreta ria executiva realize prestacao de contas a essa eRE no prazo de 20 dias a contar da presente
data, de forma a possibilitar a avaliacao do processo por esta CRE.Sem rnais,

Comissao Regional Eleitoral
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