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ATA DE APURA~O DEVOTOS POR CORRESPONO£NCIA

Elei~oes ConJunto CFESSCRESSTrl~nlo 2017-2020

Conselho Regional de servko Social (CRESS)91 Regillo e Seccionais.

As 10hOO (dez) horas do dia 18 (dezoito) de marce do ano de 2017 (dois mil e dezes.sete), foi

instalada a Mesa apuradora dos votos por correspondencia recebidos na sede do Conselho

Regional de servico Social/CRESS 9! Regiao e das Seccionais - seccrcnat Ribeirao Preto,
composta pel os Assistentes Sociais, membros da mesa: Josiane Mendes de Castro, Evanildo

Perez. Coordenada pela (0) presidente: Josiane Mendes de Castro, acompanhada pelos(a)
fiscal(is) de chapa Marcia Merisse. Foram encaminhadas, por correspondencia, aos

profissionars aptos a votar 2128 (dois mil cento e vinte aito) cedulas de vota~o; foram

recebidas 238 (duzentos e tnnta e oito) votos ate 0 IniCIO desta apura~o. Ap6s apura~o dos
votos, a mesa apuradora registra os seguintes resultados: Gestao CFESS, chapa Unica 196

(cento e noventa e seis) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 42 (quarenta e dois)

votos. Gestao CRESS/Sede, chapa Unica 210 (duzentos e dez) votos; votos nulos 01 (um) votos;
votos brancos 27 (vinte e sete) votos:G~tao CRESS/Seccional Ribeirao Preto,ichapa Unica 209
(duzentos e nove) votos; votes nulos 01 (um) votos; votos brancos 28 (vlnte e cito) votes. Nio

foi verificado a obtencso do qu6rum de pelo menos 1/5 dos inscritos em oondi~ de votar,
conforme Art. 22 do Codigo Eleitoral em vigor, que corresponde II 320 (trezentos e vinte)

votos, no entanto, no dia 20/03/2017 haven! 0 recolhimento das cedulas postadas no correlo

no dia 17/03/2017 que serao apuradas e somadas ao quorum final na referida data. OrA)
Senhor(a) Presidente declarou encerrado os trabalhos de apuraCao as 12h30 (doze horas e
trinta minutos). Nada mais havendo a tratar, eu Josiane Mendes de Castro, 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,18 de marco de 2017.

Candidates: _
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ATA DE APURAc;AO DE VOTOS POR CORRESPONDrNOA

Elel~lIes Conjunto CFESSCRESSTri~nlo 2017-2020

Conselho Regional de Service Social (CRESS)91 Regiao e Sectionais.

As 1ShOO(quinze) horas do dia 18 (dezoito) de marco do ano de 2017 (dois mil e dezessete),

fOi mstalada a Mesa apuradora dos votos por correspondencia recebidos oa sede do Conselho
Regional de Servico Social jCRESS 91 Regllio e das Seccionais - Seocional Ribelrio Preto,
eomposta pelos Assistentes Socials, membros da mesa: Nelio Nakada, Wilson Pordeus OedIS.

Coordenada pela (0) presidente: Nelio Nakada, acompanhada pelos(a) fiscal(is) de chapa Kelly

Rodrigues Melatti. Foram encaminhadas, por correspondencia, aos profissionais aptos a votar

2128 [dcrs mil cento e vinte oito) cedulas de votaclio; foram recebidas 04 (quatro) votos ate 0

tmcio desta apuracao. Apos apura~ao dos votos, a mesa apuradora registra os seguintes
resultados: Gestae CFESS, chapa Unica 03 (tres) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos

brancos 01 (um) votos. Gestao CRESS/Sede, chapa Uniea 03 (tres) 1I0toS; votos nulos 0 (zero)
votos; votos brancos 01 (um) votos. Gestio CRESS/Sectional Ribeiriio Preto,'lChapa Unica 04

(quatro) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 0 (zero) votosJ Nao foi veriticado a

obten~o do quorum de pelo menos 1/5 dos inscritos em condkoes devotar, conforme Art. 22
do Cooigo Eleitoral em vigor, que corresponde a 320 (trezentos e vinte) votos, no entanto, no
dia 20/03/2017 havera 0 recolhimento das cedulas postadas no correio no dia 17/03/2017 que

serio apuradas e somadas ao quorum tinal na refenda data. O!A) Senhor!a) Presrdente
declarou encerrado os trabalhos de apura~ao as lSh16 [quinze horas e dezesseis minutos).

Nada mais havendo a tratar, eu Nelio Nakada, presidente da mesa apuradora tavrel 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, 18 de marco de 2017.

Presidente da mesa:_""{)--,..,;~:..::;:; aJ<o.cI_..:...:;_oJ;;;_ ~

Membrosdamesa: \";, \_~;>~ \0 (\.\.~ ~"\:,, 'J
Flscal(ls): _--,pro.6.i!!<O=~:!!.;:_: ~
Candtdatcs: _
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ATA DE APURA~O DEVOTOS POR CORRESPONO£NOA

Elel~ Conjunto CFESSCRESSTrienlo 2017 -2020

Conselho Regional de Service Social (CRESS)9! Regiao e Seccionais.

As 14h30 (quatorze e trinta) horas do dla 20 (vinte) de marco do ano de 2017 (dois mil e

dezessete), foi instalada a Mesa apuradora dos votos por correspondencia recebidos na sede
do Conselho Regional de Servi~o Social/CRESS 91 Regiao e das Seccionals - Sectional Rlbeiriio
Preto, composta pelos Assistentes Socials, membros da mesa: Mario Pereira do Nascimento

Silva, Maria Salete da Silva. Coordenada pela (0) presidente: Mario Pereira do Nascimento
Silva, acompanhada pelos(a) fiscal(is) de chapa Talita Catosso. Foram encaminhadas, por

correspondencia, aos profissronais aptos a votar 2128 (dois mil cento e vinte e oito) cedulas de

vota~ao; foram recebidas 24 (vinte e quatro) votos ate 0 inieio desta apura~o. Apes apura~ao
dos votes, a mesa apuradora registra os seguintes resultados: Gestao CFESS,chapa Unoca 19

(dezenove) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos OS (cinco) votos. Gestao
CRESS/Sede, chapa Unlca 19 (dezenove) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 05
(cinco) votos. Gestao CRESS/Seccional Ribeiriio Preto, chapa Unica 22 (vinte e dors] votos;
votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 02 (dols) VOtOSlNao foi verificado a obtencao do
qu6rum de pelo menos 1/5 dos inscntos em condi~oes de votar, conforme Art. 22 do C6digo

Eleitoral em vigor, que corresponde a 320 (trezentos e vinte) votes, no entanto, estas serao

somadas ao quorum final com as demais cedulas apuradas. CIA) Senhor(a) Presldente
declarou encerrado os trabalhos de apura~ao as 14hSO (quatorze horas e cinquenta minutos).
Nada mais havendo a tratar, eu Mario Pereira do Nascimento Sliva, presidente da mesa
apuradora lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada foi asslnada por mim, demais

membros da mesa, apuradora, fiscal(ais) e candidatos de chapas

sao Paulo, 20 de marco de 2017.

Candidatos: __
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