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ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP
Aos nove dias do mês de junho de 2020 às 19:30, realizou-se mais uma reunião da CRE
na modalidade online com a participação das/os assistentes sociais: Andresa Lopes dos
Santos CRESS/SP 31.232, Edson Mauricio Cabral CRESS/SP 22.387, Leonir Viana dos
Santos CRESS/SP 26.327, Maria Auxiliadora Pereira da Silva CRESS/SP 27.540 e
Valdecio Carlos da Silva Junior CRESS/SP 61.202, tendo como pauta:
1) Retorno da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) sobre as formas de campanha das
chapas candidatas às direções das seccionais: a CNE por meio do ofício No 124/2020
informou à CRE que o Código Eleitoral não apresenta impedimentos quanto a formas
alternativas de divulgação das propostas das chapas, dentre elas a realização das “lives”.
A única vedação refere-se a propaganda paga.
2) Diante da resposta da CNE decidimos o envio de Ofício para a direção do CRESS
indagando e propondo estratégias de campanha: realização de “lives”, o envio do jornal
via correio ou virtualmente; a possibilidade de utilização da mala direta: as seccionais
que estão no processo eleitoral devem solicitar para a direção estadual do CRESS/SP a
mala direta que pode ser enviada de forma virtual ou pelos correios. Fizemos a minuta
da leitura do Ofício a ser enviado para a direção do CRESS e o mesmo foi aprovado.
Vale ressaltar que o ofício também retoma a preocupação com a pandemia e propõe a
realização de um chamamento à categoria para participação no processo eleitoral, a ser
feito pela CRE. Também deliberamos, que após resposta da direção do CRESS ao
ofício, sobre o envio de ofício às chapas com orientações sobre a campanha.
3) A CRE decidiu realizar duas reuniões na modalidade online: uma com data sugerida
para o dia 16/06/2020 com a direção do CRESS/SP e sua assessoria de comunicação e a
outra com representantes das subcomissões eleitorais proposta para o dia 23/06/2020
para dar os encaminhamentos relacionados ao processo eleitoral. Ressalta-se que a CRE
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tem sempre pontuado em todas as reuniões a sua preocupação com o processo eleitoral
frente ao contexto da pandemia do COVID-19. Não havendo mais nada a tratar, a
presidência declarou encerrada a reunião, às 21:00, da qual eu, Maria Auxiliadora
Pereira da Silva, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente da CRE/SP.

EDSON MAURICIO CABRAL
CRESS 22.387
PRESIDENTE DA CRE-SP
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