ATA DA 46ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO
CRESS SÃO PAULO
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 19h40min, 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, Valdécio Carlos da Silva Junior CRESS/SP 61.202, Leonir Viana dos Santos - CRESS/SP 26.327 e ausência justificada
da assistente social Maria Auxiliadora Pereira da Silva - CRESS/SP 27.540. O
presidente da CRE deu início a reunião informando que, seguindo os prazos
estabelecidos no calendário eleitoral, foi divulgada hoje pelo CRESS/SP, a segunda lista
de assistentes sociais aptos a votar. Para amanhã (30/07) está previsto o retorno do site
"Vota Assistente Social", acrescentando que das seis chapas que concorrem às eleições
extraordinárias, cinco encaminharam material para este site, o qual foi repassado à
Comissão Nacional Eleitoral (CNE). No caso da chapa da Seccional de Santos, por não
ter encaminhado material, foi repassado a CNE, o texto publicado na edição 94
(extraordinária) do Jornal Ação do CRESS/SP. Informou, ainda, que a CNE não
localizou a foto de algumas seccionais, situação que conseguiu solucionar hoje no
período da manhã. Explicou que a CNE aguarda retorno da empresa contratada pelo
CFESS que fará o gerenciamento do site "Vota Assistente Social" para saber se está
tudo certo. Possivelmente será dado retorno à CRE amanhã. Edson deu ciência aos
demais membros da CRE que encaminhou os seguintes ofícios: 1) Formalizando o
convite à professora Márcia Eurico para fala de abertura da plenária virtual; 2) Convite
da plenária para divulgação; 3) Resposta a questionamentos feitos pelas chapas. Sobre
questões trazidas pelas chapas relativas ao acompanhamento da votação, será
encaminhado ofício à CNE oportunamente. Não havendo mais nada a tratar, a
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presidência declarou encerrada a reunião, as 20h 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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