
 

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

ATA DA 47ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO 

CRESS SÃO PAULO 

 

Aos quatro dias do mês de agosto 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 Andressa Lopes dos Santos - CRESS/SP 31.232, 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. O Presidente da CRE informou que o site 

www.votaassistentesocial.com.br está no ar. Falou que mediou solicitação de dados da 

CNE às chapas e que houve dificuldades na coleta dos dados, mas todos os problemas 

foram solucionados. Edson informou ainda que a 2ª lista dos/as profissionais aptos/as ao 

voto foi publicada no site do CRESS/SP em conformidade com o calendário eleitoral. A 

CRE avaliou coletivamente o evento Plenária Virtual, concluindo que, no que compete a 

CRE, o evento ocorreu conforme planejado e os objetivos propostos foram alcançados. 

Em seguida, a CRE iniciou o planejamento do vídeo de chamamento ao processo 

eleitoral. Espera-se que o vídeo circule uma semana antes do início das eleições. Leonir 

e Valdécio manifestaram indisponibilidade para participar do vídeo. A CRE indicou que 

o vídeo poderia ser feito pelos/as demais componentes da CRE, tendo como texto base o 

mesmo produzido pela CRE para publicação no jornal do CRESS/SP, com adaptações. 

Ao final da leitura do texto, foi sugerido pela CRE que membros das subcomissões 

regionais eleitoral participassem dizendo "vota assistente social", sendo um por região. 

Edson assumiu a tarefa de adaptar o texto. Ao final do encontro, Edson informou que 

encaminhará a CNE dúvidas das chapas não contempladas nas respostas dadas pela 

direção do CRESS/SP, por se tratar de competência da CNE. Não havendo mais nada a 

tratar, a presidência declarou encerrada a reunião, às 20h30min, da qual eu, Valdécio 
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Carlos da Silva Junior, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente da 

CRE/SP. 

 

 

 

 

 

 
EDSON MAURICIO CABRAL 

CRESS 22.387 
PRESIDENTE DA CRE-SP 

 


