ATA DE APURAy\O DE VOTOS POR CORRESPOND~NCIA

Eleicoes Conjunto CFESSCRESSTrieruo 2017-2020
Conselho Regional de Service Social (CRESS)9!! Regiao e Seccionais.
As 10hOO (dez) horas do dia 18 (dezoito) de marco do ana de 2017 (dois mil e dezessete), foi
instalada a Mesa apuradora

dos votos por correspondencia

recebidos na sede do Conselho

Regional de Service Social/CRESS 9!! Regiao e das Seccionais - Seccional Presidente Prudente,
composta

pelos Assistentes Socia is, membros

da mesa:

Aparecida Alexandre, Jose Junio Fornaciari Nascimento.
de Cassia Silva Jaques, acompanhada
Foram encaminhadas,

Rita de Cassia Silva Jaques, Simone
Coordenada pela (0) presidente:

pelos(a) fiscal(is) de chapa Cristina Santos Santana.

por correspondencia,

aos profissionais

aptos a votar

689 (seiscentos e

oitenta e nove) cedulas de votacao: foram recebidas 114 (cento e quatorze) votos ate
desta apuracao.

Rita

0

inicio

Apos apuracao dos votos, a mesa apuradora registra os seguintes resultados:

Gestae CFESS,chapa Unica 96 (noventa e seis) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos
18 (dezoito) votos. Gestao CRESS/Sede, chapa Unica 94 (noventa e quatro) votos; votos nulos 0
(zero) votos; votos brancos 20 (vinte) votos. Gestao CRESS/Seccional Presidente

Prudente,

chapa Unica 102 (cento e dois) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 12 (doze)
votos. Verificado

a obtencao

do quorum

de pelo menos 1/5 dos inscritos em condicoes de

votar, conforme Art. 22 do Codigo Eleitoral em vigor, que corresponde
votos. Cabe ressaltar que,

no dia 20/03/2017

postadas no correia no dia 17/03/2017
Senhor(a) Presidente

0

recolhimento

das cedulas

que serao apuradas e somadas na referida data. O(A)

declarou encerrado

Nada mais havendo a tratar,

ainda havera

a 104 (cento e quatro)

os trabalhos

de apuracao as 12hOO (doze) horas.

eu Rita de Cassia Silva Jaques, presidente

da mesa apuradora

lavrei a presente ata, que depois de !ida e aprovada foi assinada por mim, demais membros da
mesa, apuradora, fiscal(ais) e candidatos de chapas
Sao Paulo, 18 de marco de 2017.

Presldente da mesa:
Membros da
Fiscal(is):
Candidatos:
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ATA DE APURAy\O

DE VOTOS POR CORRESPONDENCIA

Elei~oes Conjunto CFESSCRESSTrlenlo 2017-2020
Conselho Regional de Service Social (CRESS)9!! Regiao e Seccionais.

As 15h23 (quinze heres e vinte e tFes minutos) de dia 18 (dezolto) de marco do ana de 2017
(dois mil e dezessete),

foi instalada

a Mesa apuradora

dos votos

por correspondencia

recebidos na sede do Conselho Regional de Service Social/CRESS 9!! Regiao e das Seccionais Seccional Presidente Prudente, composta pelos Assistentes Sociais, membros da mesa: Nelio
Nakada, Wilson Pordeus Dedis. Coordenada pela (0) presidente:

Nelio Nakada, acompanhada

pelos(a) fiscal(is) de chapa Kelly Rodrigues Melatti. Foram encaminhadas,
aos profissionais

aptos a votar

recebidas 01 (um) votos ate
apuradora

por correspondencia,

689 (seiscentos e oitenta e nove) cedulas de votacao: foram
0

inicio desta apuracao.

Apos apuracao

dos votos, a mesa

registra os seguintes resultados: Gestao CFESS,chapa Unica 0 (zero) votos; votos

nulos 0 (zero) votos; votos brancos 01 (um) votos. Gestao CRESS/Sede. chapa Unlca 0 (zero)
votos;

votos nulos 0 (zero) votos; votos

brancos 01 (um) votos.

Gestao CRESS/Seccional

Presidente Prudente, chapa Unica 0 (zero) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 01
(um) votos. Nao foi verificado

a obtencao

condicoes de votar, conforme

Art. 22 do Codigo Eleitoral em vigor, que corresponde

(cento e quatro) votos, no entanto,
recolhimento

do quorum de pelo menos 1/5 dos inscritos em

cabe ressaltar que, no dia 20/03/2017

das cedulas postadas no correia

no dia 17/03/2017

a 104

ainda havera

0

que serao apuradas

e

somadas ao quorum final na referida data. O(A) Senhor(a) Presidente declarou encerrado os
trabalhos de apuracao as 15h25 (quinze horas e vinte e cinco minutos).
tratar, eu Nelio Nakada, presidente
lida e aprovada

da mesa apuradora

Nada mais havendo a

lavrei a presente ata, que depois de

foi assinada por mim, demais membros

da mesa, apuradora,

fiscal(ais} e

candidatos de chapas
Sao Paulo, 18 de marco de 2017.

Presidente da mesa: __ ../'(\
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__
Membros da mesa:

Fiscal(is):
Candidatos:
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DE VOTOS POR CORRESPOND£NCIA

Elei~oes Conjunto CFESSCRESSTrienio 2017-2020
Conselho Regional de Service Social (CRESS)9il Regiao e Seccionais.
As 14h40 (quatorze e quarenta)

horas do dia 20 (vinte) de marco do ana de 2017 (dois mil e

dezessete), foi instalada a Mesa apuradora dos votos por correspondencia
do Conselho

Regional

de service

Social/CRESS

recebidos na sede

9il Regiao e das Seccionais - Seccional

Presidente Prudente, composta pelos Assistentes Socia is, membros da mesa: Liliam Fernandes
de Souza, Jose Junio Fornaciari Nascimento. Coordenada pela (0) presidente:
de Souza, acompanhada
correspondencia,

Liliarn Fernandes

pelos(a) fiscal(is) de chapa Rhaynara. Foram encaminhadas,

aos profissionais

por

aptos a votar 689 (seiscentos e ortenta e nove) cedulas de

votacao; foram recebidas 15 (quinze) votos ate

0

inicio desta apuracao.

Apos apuracao dos

votos, a mesa apuradora registra os seguintes resultados: Gestae CFESS,chapa Unica 12 (doze)
votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 03 (tres) votos. Gestae CRESS/Sede, chapa
Unica 13 (treze) votos; votos nulos 0 (zero) votes: votos brancos 02 (dois) votos. Gestao
CRESS/Seccional Presidente

Prudente,

chapa Unica 15 (quinze) votos; votos nulos 0 (zero)

votos; votos brancos 0 (zero) votos. Nao foi verificado a obtencao do quorum de pelo menos
1/5 dos inscritos em condlcoes de votar, conforme
corresponde

Art. 22 do Codigo Eleitoral em vigor, que

a 104 (cento e quatro) votes, no entanto,

estas serao somadas ao quorum final

com as demais cedulas apuradas. O(A) Senhor(a) Presidente declarou encerrado os trabalhos
de apuracso

as 15hOO (quinze) horas. Nada mais havendo a tratar,

eu Liliam Fernandes de

Souza, presidente da mesa apuradora lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada foi
assinada por mim, demais membros da mesa, apuradora, fiscal(ais) e candidatos de chapas
Sao Paulo, 20 de marco de 2017.

mesa:li L",t1:JrD (ee_(llCrnole~
Membrosda mesa:
#::1Jl 'itnn~At"j. ~
Presidente da

~L

~]A

~I

FiSCal(iS):.~~
Candidatos:

_

