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ATA DA 24ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) SÃO 

PAULO – SP  

 

Aos doze dias de março, com início às 18h, 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/as Assistentes Sociais: Cláudio 

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

justificando ausência as Assistentes Sociais Vanda Regina Marques- CRESS 21.110, 

Wagner Carneiro de Santana- CRESS – 61.129, Deise Fernandes do Nascimento – 

CRESS 33.840 e Claudia de Brito Araújo - CRESS 63.872. Em reunião foram tratadas 

questões administrativas. Foi encaminhado para a Coordenação Geral do CRESS-SP 

orientações sobre procedimentos técnicos do processo de votação enviados por 

assistentes sociais que estavam com dificuldades de votar. Analisado o Requerimento de 

Retratação Pública encaminhada por meio do Ofício 01/2020 da Chapa 2 – Resiliência 

Pura, concorrente ao pleito estadual, em que a CRE-SP deliberou pelo indeferimento do 

mesmo acatando o parecer jurídico 37/2020 do assessor jurídico Henrique K. 

Wendland. A resposta da referida solicitação foi encaminhada por meio do Ofício 

Circular CRE 52/2020. A CRE-SP recebeu resposta da Chapa 1 “Tempo de Esperançar” 

concorrente a Seccional ABCDMRR, solicitando revisão do Parecer CRE 02/2020 o 

qual encontra-se em análise para posteriores encaminhamentos. Recebemos pedido de 

retratação pública pela expressão de racismo realizado pelo Sr.Aldemir, candidato a 

presidente da Chapa 2 – Resiliência Pura na ocasião do debate eleitoral, realizado em 

08/02/2020. Recebemos ainda uma denúncia de violação do artigo 32 parágrafo II e III 

do Código Eleitoral. Ambos encontram-se em análise para providências. Não havendo 

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

vinte e duas horas e trinta minutos, da qual, eu, Larissa Cristina Bedo, lavrei a presente 

ata que vai por mim assinada.  

 

Claudio Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157 

Presidente  

 

Larissa Cristina Bedo - CRESS 60.021 
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