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ATA DA 49ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO 

CRESS SÃO PAULO 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 20:00 teve início a reunião da 

Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SP, na modalidade online, com a participação 

dos/as assistentes sociais Andresa 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 27.540 e Valdécio Carlos da Silva Junior 

– CRESS/ SP 61.202. A reunião teve como pontos de pauta: 1 – A gravação feita pelos 

membros da Comissão Regional Eleitoral Andresa Lopes dos Santos e Maria 

Auxiliadora Pereira da Silva, a qual apresentou a legenda com erros no facebook do 

CRESS/SP e o conselheiro do CRESS, Ubiratan pediu desculpas, visto que a Comissão 

de Comunicação do CRESS não passou a mesma para CRE antes da sua divulgação nas 

redes sociais do conselho. 2 – O mesmo conselheiro informou ao presidente da CRE 

que os profissionais que irão votar no processo extraordinário para as seccionais de 

Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e 

Sorocaba apresentaram dúvidas quanto à senha de votação, se é a mesma do processo 

eleitoral anterior. A CRE encaminhou ofício com essa dúvida à Comissão Nacional 

Eleitoral (CNE). 3 – O chamamento dos membros das subcomissões eleitorais para o 

processo eleitoral das seccionais acima mencionadas – Edson informou que a assessora 

de Comunicação do CRESS leu a última  ata da CRE e enviou  mensagem de whatsapp 

no dia 14/08/2020 às 17:00 informando-o que para ter tempo hábil de divulgação que os 

membros das subcomissões eleitorais teriam até o dia 18/08/2020 para gravarem 

chamando a categoria para votar. Todos os membros da CRE foram unânimes em dizer 

que não teria tempo hábil para articular os membros das subcomissões para a gravação. 

4 – Acompanhamento da votação e apuração das eleições pela CRE nos dias 25, 26 e 

27/08/2020 – como encaminhamento foi sugerido que a CRE encaminhe ofício à 
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Comissão Nacional Eleitoral (CNE) para que possa sanar dúvidas quanto aos 

procedimentos de acompanhamento da votação e apuração das eleições. Por fim, foi 

marcada uma reunião on-line da CRE para o dia 24/08/2020 às 21:00 para esclarecer 

essas dúvidas e organizar o processo de acompanhamento da votação e apuração das 

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

21:00, da qual eu, Maria Auxiliadora Pereira da Silva, lavrei a presente ata que vai 

assinada pelo presidente da CRE/SP. 

 

 

 
EDSON MAURICIO CABRAL 

CRESS 22.387 
PRESIDENTE DA CRE-SP 

 


