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Aos dezoito dias do mês de junho de 2020, às 20h30min, teve início a reunião da
Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SP, na modalidade on-line, com a participação
dos/as assistentes sociais Andressa Lopes dos Santos - CRESS/SP 31.232, Edson
Maurício Cabral - CRESS/SP 22.387, Maria Auxiliadora Pereira da Silva - CRESS/SP
27.540, Valdécio Carlos da Silva Junior - CRESS/SP 61.202 e Leonir Viana dos Santos
- CRESS/SP 26.327 - 1) O presidente, Edson, iniciou a reunião retomando as
informações trazidas pelo Coordenador Geral da Administração do CRESS/SP, Sr.
Carlos Norberto Simonetto, referentes a problemas operacionais ocorridos nas eleições
ordinárias para o Conselho, ficando entendido pelos membros da CRE que a Direção do
CRESS/SP está tomando as providências necessárias para solucioná-las. De todo modo,
a CRE coloca-se a disposição para colaborar, se necessário; 2) Jornal: Edson informou
que, nesta data, encaminhou ofício n.101/2020 com orientações as seis chapas
concorrentes às eleições extraordinárias, sobre prazos e formato do texto e fotos a
serem encaminhadas para a Comissão de Comunicação do CRESS/SP, acrescentando
que enviou mensagem aos representantes das chapas pelo aplicativo whatsapp, dos
quais, quatro confirmaram o recebimento do ofício. Sobre o texto da CRE que também
fará parte do Jornal, Valdecio se disponibilizou a construir uma proposta até amanhã
(19/06), para apreciação e contribuição dos demais membros da Comissão; 3) Mala
Direta: Ficou decidido que as chapas serão informadas da possibilidade de utilização de
Mala Direta no mesmo ofício que tratará da plenária virtual e, a partir da sinalização do
interesse das chapas, a CRE encaminhará ao CRESS/SP para operacionalização; 4)
Plenária Virtual: Após longa e intensa discussão, conforme entendimento na reunião
anterior entre CRE, representantes da Direção e da Comissão de Comunicação do
CRESS/SP, a CRE decidiu pela realização de uma única plenária virtual para
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apresentação das propostas das seis chapas concorrentes, com a duração de 2:30h.
Edson se disponibilizou a fazer os ajustes necessários na proposta elaborada por
Valdecio para a plenária e, após consolidada com os demais membros da CRE, a
proposta será encaminhada à Direção e à Assessora de Comunicação do CRESS/SP para
avaliação de viabilidade operativa e técnica. A partir do retorno do CRESS/SP, a CRE
realizará reunião com representantes das seis chapas, com data indicativa para o dia
30/06 para consolidação do protocolo da plenária virtual, sendo compreendida a
necessidade da participação da Assessora de Comunicação do CRESS/SP. Na
sequência, a CRE realizará reunião com representantes das subcomissões eleitorais e
das direções provisórias das seis seccionais para tratar do processo eleitoral, em data a
ser definida. Não havendo mais nada a tratar, a presidência declarou encerrada a
reunião, às 22h e 45min, da qual eu, Leonir Viana dos Santos , 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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