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ATA DA 19ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) SÃO 

PAULO – SP  

 

Aos vinte dias de fevereiro, com início às 17h30, 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: Cláudio 

Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157, Wagner Carneiro de Santana- CRESS – 61.129,  

justificando ausência as Assistentes Sociais Larissa Cristina Bedo – CRESS – 60.021, 

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

33.840 e Vanda Regina do Nascimento- CRESS 21.110. No primeiro momento da 

reunião, a CRE centrou suas ações nas atividades administrativas respondendo as 

questões enviadas via e-mail. A CRE recebeu nota de repúdio as atitudes antiéticas e 

pedido de retratação pública e impugnação da chapa 1 Tempo de Esperançar, feita pela 

chapa 3 Fortalecer para Crescer, ambas concorrentes para o processo eleitoral 

2020/2023 para a Seccional do ABCDMRR, que encontra-se em análise em 

conformidade ao Código do Processo Eleitoral 2020/2023, e Resoluções CFESS que 

normatizam o mesmo. O debate entre as chapas para a Direção Estadual do CRESS-SP 

será realizada no hotel Nobile Downtown São Paulo, localizado a Rua Araújo, 141 – 

República. O hotel está localizado a dois minutos de caminhada, da estação República 

do metrô (Linhas Vermelha e Amarela), com o credenciamento a partir das 18h. Foi 

orientado à assessoria de comunicação do CRESS-SP para se providenciar ampla 

divulgação do evento por meio das mídias sociais da autarquia. Orientamos ainda que as 

chapas concorrentes ao referido processo eleitoral façam a divulgação por meio de suas 

mídias sociais. Dada a urgência em responder as inúmeras questões administrativas do 

processo eleitoral a CRE-SP fara uma reunião extraordinária que será no próximo dia 

21/02/2020, às 16h30. Não havendo nada mais a tratar, a presidência da CRE-SP 

declarou por encerrada esta reunião às vinte e uma horas e trinta minutos, da qual, eu, 

Cláudio Bartolomeu Lopes, lavrei a presente ata que vai por mim assinada.  

 

Claudio Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157 

Presidente  

 

 

Wagner Carneiro de Santana – CRESS 61.129 

 

- original assinado - 

 


