ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL CRESS-SP
No dia 08 de Março de 2017, as 18h00 horas, a Comissão Regional Eleitoral se reuniu na
sede do CRESS-SP, juntamente com o assessor político do CRESS-SP Sr. Claudio Bartolomeu
Lopes, face aos vários encaminhamentos administrativos e operacionais do processo
eleitoral. Iniciamos o debate da organização, atribuindo ao Sr. Claudio a responsabilidade
pela organização dos materiais necessários para o processo de apuração. A CRE realizou a
análise dos currículos encaminhados via e-mail e aprovação dos assistentes sociais aptos a
serem mesários no processo de apuração, conforme segue: Titulares: Aline Cristina
Rodrigues Pedro Baptista – CRESS 50704; Angélica Brandão dos Santos – CRESS 35714;
Bianca Nicolielo Torres – CRESS 48324; Carolina Santos Coutinho – CRESS 54813; Celia
Teixeira Castanhari – CRESS 25452; Daiana Maximo Gonçalves – CRESS 50670; Emilia Teixeira
Sales – CRESS 57366; Evanildo Perez – CRESS 34205; Rutineia dos Santos – CRESS 57707;
Helen Fabiana de Souza – CRESS 41397; Jose Junio Fornaciari Nascimento – CRESS 56736;
Josiane Mendes de Castro – CRESS 53616; Liliam Fernandes de Souza – CRESS 55467; Lucinea
do Carmo Souza – CRESS 43288; Maria Antunes dos Santos Castilho – CRESS 19835; Maria
Aparecida Teixeira – CRESS 23841; Mariana Bernardo Soares – CRESS 45728; Marlene
Aparecida Violato Espada – CRESS 13561; Nelio Nakada – CRESS 38687; Rita de Cassia Silva
Jaques – CRESS 53107; Shirlei Correia Felix Pinto – CRESS 55615; Silvania Cuenca – CRESS
27325; Simone Aparecida Alexandre – CRESS 26345; Jardel Santana de Oliveira Santos –
CRESS 57027; Marlene Alves Barbosa – CRESS 18008; Maria Salete da Silva – CRESS 23468;
Suplentes: Nanci Helena Alves – CRESS 28189; Cicera Pereira dos Santos – CRESS 54158;
Terezinha José dos Santos – CRESS 22930; sendo que solicitamos a Secretaria Executiva do
CRESS-SP que elabore a portaria de nomeação dos mesmos e proceda o envio do ofício
aprovado aos profissionais designados, conforme segue: “OF. CIRCULAR CRE/SP
Nº xxx/2017//São Paulo, xx de março de 2017.//Prezado/a Assistente Social,//Com os
nossos cordiais cumprimentos, vimos agradecer vossa confirmação na apuração do Processo
Eleitoral do Conjunto CFESS/CRESS – gestão 2017/2020.//Informamos que todo o processo
de apuração ocorrerá no Hotel Boulevard situado na Av. São Luiz, 234 – Centro -São
Paulo/SP, e seguirá a programação abaixo://17, 18 e 19 de março (sexta a domingo).//17
de março (sexta-feira): treinamento, às 19h (check in a partir das 14 horas)//18 de março
(sábado): inicio da apuração às 10h.//Esclarecemos que foi autorizada hospedagem a
todos/as os/as voluntários para apuração e também membros da Comissão e Subcomissões
Regionais Eleitorais, no mesmo local (Hotel Boulevard).//Observação: Efetuaremos a reserva
de hospedagem para todos os participantes (confirmados da lista abaixo) que trabalharão no
processo de apuração das eleições, para o período de 17 à 19/03/2017.//Além da
hospedagem, será garantido pelo CRESS ressarcimento do valor para deslocamento e
alimentação (almoço e jantar), de acordo com a Resolução CRESS/SP nº 071/2014 em
anexo.//Acrescentamos que é critério a participação em todo o processo de apuração, sendo
assim, caso haja algum imprevisto, solicitamos que informe à Comissão Regional Eleitoral
com a maior brevidade possível.//Outrossim, informamos sobre a necessidade do
preenchimento do formulário OS – Ordem de Serviço (modelo anexo) para que seja
providenciado pelo Depto. Financeiro o adiantamento do valor ref. alimentação e
transporte.//Solicitamos
a
todos
que
envie
o
formulário OS
preenchido
para secretaria@cress-sp.org.br, com cópia para pagamentos@cress-sp.org.br.//Sendo só

para
o
momento,
agradecemos
antecipadamente.//VANDA
REGINA
MARQUES//PRESIDENTE
DA
COMISSÃO
REGIONAL//ROSELI
PAIXÃO
DOS
SANTOS//COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO”. Também decidimos que os fiscais
também poderão participar do treinamento que ocorrerá no dia 17, solicitando que os
mesmos manifestem interesse até o dia 14/03/2017 via e-mail. Considerando que
retiraremos os votos na Agência Central dos Correios no dia 17/03/2017 as 17h00, a CRE
sairá da sede do CRESS-SP as 16h00, sendo que um membro da CRE estará no local da
apuração preparando o local. Os fiscais e/ou candidatos que desejem acompanhar a retirada
das cédulas do correio devem estar no CRESS-SP antes das 16h00. Poderá acompanhar cada
veículo automotor que irá retirar as cédulas um fiscal. Os votos recebidos no correio após as
17h00 do dia 17/03/2017 serão recolhidos no dia 20/03/2017 (segunda-feira) as 14h00 pela
CRE, que procederá a apuração destes votos no mesmo local em que ocorrerá a apuração
nos dias 18 e 19, motivo pelo qual a estadia da CRE se estenderá até o dia 20/03/2017.
Considerando o desejável suporte administrativo do CRESS-SP neste processo, solicitamos
que o Sr. Claudio Bartolomeu Lopes e a Sra. Roseli Paixão fiquem hospedados no mesmo
hotel durante todo o processo de apuração. Fica facultado à atual Diretoria do CRESS-SP o
acompanhamento de todo o processo. Sem mais,
Comissão Regional Eleitoral
Participantes:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

