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ATA DA 7º REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) SÃO 

PAULO – SP  

 

Ao terceiro dia de janeiro de dois mil e vinte, reuniram-se no auditório do Conselho 

Regional de Serviço Social (CRESS) 9º região de São Paulo-SP localizado na Rua 

Conselheiro Nébias nº 1022 na cidade de São Paulo, os Assistentes Sociais: Claudio 

Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157, Larissa Cristina Bedo – CRESS 60.021 e Wagner 

Carneiro de Santana – CRESS 61.129, justificando ausência as Assistentes Sociais 

Claudia de Brito Araújo - CRESS 63.872, Deise Fernandes do Nascimento- CRESS 

33.840 e Vanda Regina do Nascimento- CRESS 21.110. Em reunião esta CRE-SP 

recebeu a inscrição da chapa “ECUSS- Ética, Compromisso, União & Serviço Social” 

para Seccional de Bauru, na qual esta em análise. Informamos a antecipação de nossa 

reunião ordinária do dia 09/01 para às 16h30 em decorrência do Treinamento do 

Sistema Eletrônico de Eleições (Voto Online) realizado no mesmo dia das 14h às 

15h30. Visto o calendário eleitoral também informamos as seguintes alterações dos 

horários de reunião: dia 13/01/2020 com início às 16h30 e no dia 14/01/2020 às 19h. 

Conforme o calendário eleitoral o dia 13/01/2020 será o último dia para inscrição de 

chapas e prazo para os CRESS enviarem a primeira listagem dos aptos a votar ao 

CFESS, nesse sentido, solicitamos: a) que o CRESS-SP informe no dia 13/01 a esta 

CRE-SP o número de candidatos aptos a votar e o quórum estabelecidos da sede e 

seccionais; b) que seja designado um funcionário e um diretor para estar disponíveis no 

horário da reunião do dia 13/01 para validação do anexo 5 das chapas inscritas; c) que a 

Coordenação Geral do CRESS-SP organize com os/as funcionários/as das Seccionais o 

apoio necessário para que as Subcomissões Eleitorais às 18h01 do dia 13/01 nos 

informe se houve ou não inscrição de chapas em suas jurisdições. Reiteramos a 

orientação da ata da 5º reunião desta CRE-SP de 19/12/19 às Subcomissões Eleitorais 

que ao receber a documentação de inscrição de chapas em suas jurisdições que a mesma 

seja digitalizada e enviada via e-mail para esta CRE-SP no mesmo dia de recebimento e 

solicitamos providencia junto a/o funcionaria/o da Seccional para que os originais sejam 

enviados em envelope lacrado pelo meio mais rápido, a exemplo sedex 10. Não havendo 

nada mais a tratar a presidência da CRE-SP declarou por encerrada esta reunião às 

dezoito horas e trinta minutos, da qual, eu, Larissa Cristina Bedo, CRESS 60021, lavrei 

a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros.  

 

Claudio Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157 

 Presidente CRE-SP 

 

Wagner Carneiro de Santana - CRESS 61.12 

Membro  
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Larissa Cristina Bedo  CRESS 60.021 

Membro 

 

 

 

 


