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ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP 

 

Aos 14 dias do mês de julho de 2020, teve início a reunião da Comissão Regional 

Eleitoral do CRESS/SP, na modalidade on-line, com a participação dos/as assistentes 

sociais Andresa 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. Demos início a esta reunião com a avaliação das duas últimas, as quais 

contaram com a presença das direções das seccionais, da subcomissões eleitorais e de 

representantes das chapas que concorrem às eleições extraordinárias. Em síntese, foi 

avaliado que: 1) Há muita demora na confirmação da participação nas reuniões 

chamadas pela CRE e atendimento a outras solicitações da Comissão, inerentes ao 

processo eleitoral; 2) Observou-se que há uma confusão entre o papel da CRE e da 

Direção Estadual do CRESS/SP, tendo em vista questionamentos e pedidos feitos à 

Comissão; 3) A próxima reunião precisa ser mais objetiva, no sentido de apresentar aos 

representantes das chapas, a proposta de plenária(s) virtual(is) mais bem estruturada, 

facilitando as contribuições para deliberação do protocolo, bem como deixar mais 

explícito os limites da CRE, especialmente em relação aos prazos do calendário 

eleitoral. Valdecio chama a atenção para o fato de que a organização política das chapas 

e subcomissões eleitorais, não está sob a governabilidade da CRE. Compreende que o 

fato da CRE dar a palavra a esses sujeitos políticos, é o maior mérito da Comissão. 

Encaminhamentos: Considerando os prazos apertados para organização e execução 

da(s) plenária(s) virtual(is), será enviado ofício às seis chapas, até amanhã (15/07) 

consultando sobre o interesse das mesmas em participar dessa atividade, devendo a 

manifestação ocorrer até sexta-feira (17/07) impreterivelmente. A ausência de resposta 

será entendida pela CRE que não há interesse na atividade. Havendo manifestação 



 

Rua	Conselheiro	Nébias,	1022	–	Campos	Elíseos	–	São	Paulo/SP	(11)	3351-7500	www.cress-sp.org.br	

positiva, as chapas poderão indicar até dois representantes para participar de reunião 

deliberativa, a ser realizada no dia 21/07 (terça-feira), as 19h00min, onde serão 

firmados os termos do protocolo da(s) plenária(s) virtual(is). Para a reunião, será 

solicitada à Direção do CRESS/SP, que a assessora de comunicação, Larissa Furtado, 

fique a disposição da CRE para dirimir eventuais dúvidas relativas à procedimentos 

técnicos e operacionais. Não havendo mais nada a tratar, a presidência declarou 

encerrada a reunião, as 21h 30min, 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 

 


