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ATA DA 27ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) SÃO 

PAULO – SP  

 

Aos vinte e seis  dias do mês de março de dois mil e vinte, esta Comissão Regional 

Eleitoral, em função das orientações referente a Pandemia COVID-19, e ainda, ao fato 

do novo protocolo de funcionamento do Conselho Regional de Serviço Social – 

CRESS-SP reuniu-se a partir de encaminhamentos realizados via e-mail e concluindo as 

decisões por meio  de reunião online. Desta forma, reuniram-se, os/as Assistentes 

Sociais: Cláudio Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157, Wagner Carneiro de Santana- 

CRESS – 61.129, Deise Fernandes do Nascimento – CRESS 33.840 e Larissa Cristina 

Bedo – CRESS – 60.021. Em reunião foram tratadas questões administrativas referentes 

ao processo eleitoral com encaminhamento de e-mails e despachos das requisições 

recebidas à saber: Foi providenciado por meio do OFICIO CIRCULAR CRE Nº 

59/2020 resposta à Chapa 1 “Tempo de Esperançar” com o resultado do recurso da 

penalidade aplicada pela Comissão Regional Eleitoral CRE-SP, que foi julgado como 

procedente pela Comissão Nacional Eleitoral – CNE, reformando a decisão da CRE-SP; 

Enviado o OFICIO CIRCULAR CRE Nº 60/2020, para a chapa 2 Resiliência Pura, 

informando o resultado do recurso interposto contra a decisão da CRE-SP, sendo tal 

recurso indeferido pela Comissão nacional Eleitoral – CNE, mantendo a decisão da 

CRE-SP. A CRE-SP recebeu o OFÍCIO CFESS Nº 345/2020 que orienta sobre os 

próximos encaminhamentos para o processo eleitoral extraordinário do Conjunto 

CFESS/CRESS, que está anexado à esta ata. Não havendo nada mais a tratar, a 

presidência da CRE-SP declarou por encerrada esta reunião às 19h, tendo o seu início as 

17 h, da qual, eu, Cláudio Bartolomeu Lopes, lavrei a presente ata que vai por mim 

assinada.  

 

Claudio Bartolomeu Lopes – CRESS 21.157 

Presidente  

 

Deise Fernandes do Nascimento – CRESS 33.840 

Membra da CRE-SP. 

 

Wagner Carneiro de Santana- CRESS – 61.129.  

Membro do CRE-SP. 

 

Larissa Cristina Bedo – 

CRESS – 60.021 

 

 

- original assinado – 

CLAUDIO BARTOLOMEU LOPES 

CRESS 21.157 

PRESIDENTE DA CRE-SP 


