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ATA DA 44ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO 

CRESS SÃO PAULO 

 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 19h30, teve início a reunião da 

Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SP, na modalidade on-line, com a participação 

dos/as assistentes sociais Edson Maurício Cabral - CRESS/SP 22.387, Leonir Viana dos 

Santos - CRESS/SP 26.327,  Maria Auxiliadora Pereira da Silva - CRESS/SP 27.540 e 

Valdécio Carlos da Silva Junior - CRESS/SP 61.202. Justificou ausência a assistente 

social Andressa Lopes dos Santos - CRESS/SP 31.232. Valdécio informou que atendeu 

ao pedido do CFESS no sentido de solicitar dados às chapas para inserir no site que 

promove as eleições do conjunto CFESS/CRESS, com prazo até 23 de julho de 2020. 

Disse ainda que em função do prazo curto, além do encaminhamento do e-mail oficial 

para todas as chapas, tentou reforçar a mensagem por meio de contato telefônico, 

obtendo êxito apenas com representantes da Campinas e Presidente Prudente. Edson 

ficou encarregado por consultar a CNE para verificar a viabilidade do aproveitamento 

do material enviado pelas chapas ao jornal para alimentar o site das eleições, no caso de 

as chapas não atenderem ao pedido de dados. Sobre a plenária virtual, deliberou-se a 

proposta de protocolo a ser apresentado às chapas em reunião convocada para o dia 21 

de julho de 2020. Tendo em vista que 5 chapas confirmaram participação nesta reunião 

e interesse na plenária virtual, encaminhou-se por realizar um evento, com duração 

média de 2h10min, a ser realizado em 30 de julho de 2020, sob mediação de Valdécio. 

A CRE avaliou que todos os seus membros devem participar desta atividade e que não é 

necessário o reforço de mão de obra das subcomissões regionais eleitorais para esta 

atividade. As chapas devem indicar no máximo dois participantes para representar as 

propostas da chapa na plenária virtual até o dia 23 de julho de 2020. As chapas falarão 

em sequência de ordem alfabética das regiões e havendo divergências quanto a este 

critério, será realizado sorteio on-line durante a reunião com as chapas para organizar a 
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ordem das falas. Edson encaminhará detalhes de infraestrutura com a assessoria de 

comunicação do CRESS/SP. Sobre a pessoa a ser convidada para a saudação inicial e 

fala política de importância do fortalecimento dos espaços da categoria, foi sugerida a 

ordem já indicada, a ser confirmada na próxima reunião com representantes das chapas. 

Caso se mantenha o que foi decidido, Valdécio contatará Josiane (ex-CFESS) e na 

indisponibilidade de participar da plenária, Dora contatará a Prof. Bia Abramides. 

O presidente da CRE informou que recebeu da direção do CRESS/SP as respostas dos 

questionamentos das chapas feitos na última reunião com a CRE e remeterá as respostas 

aos/às interessados/as no dia 21 de julho de 2020. Também no dia 21 de julho de 2020, 

as atas das duas reuniões anteriores serão apreciadas pela CRE e encaminhadas à 

publicação. Não havendo mais nada a tratar, a presidência declarou encerrada a reunião, 

às 21h20min, da qual eu, Valdécio Carlos da Silva Junior, lavrei a presente ata que vai 

assinada pelo presidente da CRE/SP. 
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