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ATA DE APURAc;AO DE VOTOS POR CORRESPOND£NCIA

Elej~oes Conjunto CFESSCRESSTrii!nio 2017-2020
Conselho Regional

de service

Social (CRESS)9! Regiao e Seccionais.

As 10hOO (dez) horas do dia 18 (dezoito) de marco do ano de 2017 (dois mil e dezessete), foi
instalada a Mesa apuradora

dos votos por correspondencia

Regional de service Social/CRESS 9! Regiao
pelos Assistentes

Sociais, membros

Torres, Terezinha Jose

dos Santos.
fiscal(is)

pelos(a)

encaminhadas,

por correspondencia,

Apes apura,ao

Maria Aparecida

de chapa Cristina
aos prafissionais

cedulas de votacao: foram recebidas

Teixeira,

aptos a votar

Bianca Nicolielo

Maria Aparecida Teixeira,

S. Santos, Patricia

134 (cento e trinta

dos votos,

na sede do Conselho

e das Seccionais - Seccional Bauru, composta

da mesa:

Coordenada pela (0) presidente:

acompanhada

aouracao.

recebidos

F. da Silva. Foram

1206 (mil duzentos e seis)

e quatro) votos ate 0 inicio desta

a mesa apuradora

registra os seguintes

resultados:

Gestfio CFESS,chapa Unlca 113 (cento e treze) votos; votos nulos 01 (um) votos; votos brancos
20 (vinte) votos. Gestao CRESS/Sede, chapa Unica 105 (cento e cinco) votos; votos nulos 01
(um) votos; votos brancos 28 (vinte e oito) votos. Gestao CRESS/Seccional Bauru, chaps Unica
114 (cento e quatorze) votos; votos nulos 01 (um) votos; votos brancos 14 (quatorze) votos.l
Nao foi verificado

a

obtencso do quorum de pelo menos 1/5 dos inscritos em condi,oes de

votar, conforme Art. 22 do Codigo Eleitoral em vigor, que corresponde
dois) votes, no entanto,
correia no dia 17/03/2017

no dia 20/03/2017

havera

mesa apuradora

e oitenta e

das cedutas postadas no

que serso apuradas e somadas ao quorum final na referida data.

O(A) Senhor(a) Presidente declarou encerrado
e vinte minutos).

0 recolhimento

a 182 (cento

Nada mais havendo a tratar,

os trabalhos

de apura,ao as 12h20 (doze horas

eu Maria Aparecida Teixeira, presidente

da

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.
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AlA DE APURAtp.O DE VOlOS POR CORRESPONOrN(IA

Elel~l!es Conjunto CFESSCRESSlrlAnlo

2011-2020

Conselho Regional de Service Social (CRESS)91 Regiao e Seccionais.
As lSh20 (quinze horas e vinte minutos) do dia 18 (dezoito) de marco do ano de 2017 (dois mil
e dezessete), foi instalada a Mesa apuradora dos votos por eorrespondencia

recebidos na sede

do Conselho Regional de Service Social/CRESS 91 Regiao e das Seccionais - Secclonal Sauru,
com posta pelos Assistentes Sociais, membros da mesa: Wilson Pordeus Oedis, SilvaOla Cuenca.
Coordenada

pela (0) presidente:

chapa Kelly Rodrigues Melatti.
aptos a votar
ate

Wilson

Pordeus Oedis, acompanhada

Foram encammhadas,

pelos(a) fiscal(is) de

por correspondeocia,

aos profissionais

1206 (mil duzentos e seis) cedulas de vota~ao; foram recebidas 02 (dolS) IIOtos

0 IOICIO desta

apura~o.

Apos apura~ao dos votes, a mesa apuradora registra os seguintes

resultados: Gestao CFESS,chapa Unica 01 (um) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos
01 (urn) votos. Gestao CRESS/Sede, chapa Unica 01 (urn) votos; votos nulos 0 (zero) votos;
votos brancos 01 (um) votos. Gestao CRESS/Seer'onal Bauru, chapa Un'c~ 1>2 (dois) votos;
votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 0 (zero) votost Nao foi verificado

a obten~30

do

quorum de pelo menos 1/5 dos inscritos em condi~oes de votar, conforme Art. 22 do C6digo
Ele,toral em vigor, que corresponde

a

20/03/2017

das cedulas postadas no correia no dia 17/03/2017

havera 0 recolhimento

serao apuradas

182 (cento e oitenta e dois) votos, no entanto, no dia

e somadas ao qu6rum

final na refenda

declarou encerrado os trabalhos de apura~o

data. O(A)

que

Senhor(a) Presldente

as 15h2.2 (quinze horas e vinte e dou minutos).

Nada mais havendo a tratar, eu Wilson Pordeus Oed,s, 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.

Candidatos:

_

ATA DE APURAI;AO DE VOTOS POR CORRESPONDENCIA

Elel~Oe5 Conjunto CFESSCRESSTri~nio 2017-2020
Conselho Regional de service Social (CRESS)91 Regiao e Seccionais.
As 14hOO (quatorze) horas do dia 20 (vinte) de marco do ano de 2017 (dois mll e dezessete),
fOI Instalada a Mesa apuradora dos votos por correspondencia

reeebidos na sede do Conselho

Regional de Service Social/CRESS 91 Regiao e das Seedonais - Seccional Bauru, composts
pelos Assistentes Sociais, membros

da mesa: Yanda Regina Marques,

NaSCimento. Coordenada pel a (0) presidente:
fiscal(is) de chapa Kelly Rodrigues Melatti.
profrsstonars aptos a votar

Jose JUniO Fornaciari

Yanda Regina Marques, acompanhada
Foram encaminhadas,

pelos(a)

por correspondencla,

aos

1206 (mil duzentos e seis) cedulas de vota~ao; foram recebidas 13

(treze) votos ate 0 inicio desta apura~ao. Apos apura~o

dos votos, a mesa apuradora registra

os seguintes resultados: Gestao CFESS,chapa Unica 10 (dez) votos; votos nulos 0 (zero) votos;
votos brancos 03 (tres) votos. Gestao CRESS/Sede, chapa Unica 10 (dez) votos; votos nulos 0
(zero) votos; votos brancos 03 (tres) votos. Gestao CRESS/Seccional Bauru, chapa Unica 112
(doze) votos; votos nulos 0 (zero) votos; votos brancos 01 (urn) votosl Nao foi verlficado

a

obten~ao do quorum de pelo menos 1/5 dos inscritos em condi~oes de votar, conforme Art. 22
do Codlgo Eleitoral em vigor, que corresponde
estas serao somadas ao quorum

II 182 (cento e oitenta e dois) votos, no entanto,

final com as demais cedulas apuradas.

Presidente deelarou encerrado os trabalhos de apura~o
mmutcs).

Nada mats havendo

a tratar,

O{A)

Senhor(a)

as 14h40 (quatorze horas e quarenta

eu Vanda Regina Marques,

presidente

da mesa

apuradora lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por rmm, dernars
membros da mesa, apuradora, fiscallais) e candidatos de chapas
Sao Paulo, 20 de marco de 2017.

