ATA DA 31ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) SÃO
PAULO – SP
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, esta Comissão Regional
Eleitoral, em função de sua recomposição, conforme Portaria 048/2020 de 29/04/2020 e
do novo calendário do processo eleitoral em segunda convocação, para as Seccionais de
Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e
Sorocaba, realizou reunião online com as participações das/os Assistentes Sociais:
Edson Mauricio Cabral – CRESS 22.387; Andresa Lopes dos Santos – CRESS 31.232;
Maria Auxiliadora Pereira da Silva – CRESS 27.540 e Leonir Viana dos Santos –
CRESS 26.327
A discussão da Comissão girou em torno do momento de pandemia e da dificuldade em
realizar o trabalho a distância, além da preocupação política com o processo em
condições adversas, apesar de sabermos que não compete a comissão decisão sobre tal
situação. Porém, nosso compromisso com o processo dá-se também como profissionais
e sabemos que o momento dificulta a campanha e a mobilização da categoria.
Discutimos ainda fluxos e formas de funcionamento e de comunicação da comissão, e
dessa com as subcomissões.
De acordo com as atribuições e prazos estabelecidos pelo calendário eleitoral, os
encaminhamentos decididos foram:
1) Apropriar-se das informações, documentos e fluxos de comunicação e
encaminhamentos dos documentos da Comissão;
2) Encaminhar Ofício para as chapas das 6 Seccionais solicitando a confirmação das
chapas e possíveis desincompatibilizações até o dia 04 de Maio de 2020;
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3) Enviar Ofício à Comissão Nacional Eleitoral com cópia ao CFESS e ao CRESS/SP
demonstrando a preocupação desta comissão regional eleitoral com a manutenção do
processo em momento de pandemia;
4) Restabelecer formas de comunicação da Comissão Regional Eleitoral com as
subcomissões eleitorais;
5) Criar/acessar um domínio (grupo de e-mails) da Comissão Regional Eleitoral para
comunicação formal entre todos os envolvidos.
Nada mais a tratar, a presidência da CRE-SP declarou por encerrada esta reunião, que
teve início às 19h30 e término às 21h30, da qual, eu, Maria Auxiliadora Pereira da
Silva, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente da Comissão.
Edson Mauricio Cabral – CRESS 22.387
Presidente da CRE-SP
Andresa Lopes dos Santos – CRESS 31.232
Membra da CRE-SP
Maria Auxiliadora Pereira da Silva – CRESS 27.540
Membra da CRE-SP
Leonir Viana dos Santos – CRESS 26.327
Membra da CRE-SP

– original assinado –
EDSON MAURICIO CABRAL
CRESS 22.387
PRESIDENTE DA CRE-SP
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