
 
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL – 5ª REGIÃO/BA E O COMBATE ÀS 

"FAKENEWS” 

 

A Comissão Regional Eleitoral - 5ª Região – Bahia, no uso de suas 

atribuições normativas, informa à categoria de profissionais Assistentes Sociais 

no Estado da Bahia que: 

 

Em 04 de fevereiro de 2020, a “CHAPA 02 – VIRAMUNDO” formalizou 

junto à Comissão Regional Eleitoral situação que apontou a circulação através 

de aplicativo de mensagens denominado de Whatsapp, de suposto conteúdo 

de relatoria de reunião ocorrida no dia 31 de janeiro de 2020, na Sede da 

Autarquia, entre os membros da Comissão Regional Eleitoral da Bahia e 

representantes das Chapas do Pleito Eleitoral do Conjunto Cfess-Cress 2020-

2023. 

 

Após análise do conteúdo fornecido, esta Comissão Regional Eleitoral 

da Bahia concluiu que a narrativa contida no teor da suposta relatoria não 

representa a realidade dos fatos ocorridos naquela reunião, haja vista que as 

atas das reuniões são confeccionadas por pessoas designadas por esta 

Comissão Regional Eleitoral, lidas, aprovadas e assinadas pelos/as presentes 

ao final de cada encontro, bem assim publicadas oficialmente no site da 

Autarquia e, de igual maneira, enviadas ao e-mail de cada representante das 

Chapas. 

 

Cabe destacar ainda, que todos os relatos durante a reunião que por 

ventura possam ter ocorrido como sendo divergentes não são considerados no 

texto final, afinal divergir faz parte dos espaços de construção coletiva, valendo 

então o que foi publicado na ata, exceto quando interferem no mérito do ponto 

de pauta e comprometem de alguma forma a tomada de decisão. 

 

 



 
 

 

 

O processo eleitoral em curso tem sido um espaço de muito empenho e 

aprendizagem de todas as partes envolvidas, afinal estamos lidando com o 

novo, uma nova forma de votar, de nos comunicar e com isso em muitas 

ocasiões acabamos reproduzindo conteúdo de forma equivocada, o que pode 

gerar desconforto, interpretações variadas e colocar em risco os processos 

democráticos que nos tem sido tão caros manter ultimamente, situação que 

nós da Comissão Regional Eleitoral - 5ª Região/BA jamais abriremos mão. 

 

Sendo assim, estamos aqui para reafirmar que a produção e divulgação 

de notícias construídas a partir de dados que não condizem com realidade dos 

fatos acabam por promover as “fakenews”, que somente contribuem para 

confundir a categoria. 

 

Viva a democracia, viva o Serviço Social na Bahia, viva o Serviço Social 

Brasileiro. 

 

 Cordialmente, 

 

Comissão Regional Eleitoral – 5ª Região – Bahia 

 

 


