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ATA DA 50ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO 

CRESS SÃO PAULO 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 20h30, 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 deu inicio à reunião informando 

que retificou o oficio enviado às seis chapas concorrentes ao processo eleitoral 

extraordinário em segunda chamada, dando-lhes ciência de que está autorizada a 

continuidade da campanha durante os três dias de votação, conforme manifestação da 

CNE à consulta feita pela CRE. Todas as chapas deram retorno, confirmando o 

recebimento do ofício. Na sequência, informou que apenas um membro da CRE poderá 

acompanhar a votação, bem como que passou seus dados a pedido da CNE para 

liberação de senha que dará acesso ao sistema, havendo a expectativa de recebimento da 

senha por email, amanhã (25/8). Edson observou ainda, que o quórum mínimo é maior 

em relação às eleições ordinárias em primeira chamada, em razão de profissionais que 

regularizaram sua situação cadastral, negociaram ou quitaram débitos, além de novas 

inscrições no Conselho. Compartilhou com os demais membros da CRE que foram 

observados problemas técnicos no site "votaassistentesocial" que podem comprometer a 

votação, tais como: demora no envio das senhas provisórias, previsto para os dias 20 e 

21 de agosto; a opção de envio de mensagem por SMS está indisponível no site, 

acrescentando que sobre estas e outras questões técnicas, a Direção do Cress/SP 

encaminhou oficio ao CFESS com cópia para a CRE, solicitando providências por parte 

da empresa contratada. Por último, Edson considerou que a CRE precisará de mais uma 

semana para finalizar os atos e procedimentos que envolvem o processo eleitoral. Não 
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havendo mais nada a tratar, a presidência declarou encerrada a reunião, às 21h30min, 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 

 


