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ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP – Participação da Direção do CRESS SP e 

Assessoria de Comunicação do CRESS SP. 

 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte às 20:00 teve início a reunião da 

Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SP, com a participação da direção do CRESS 

SP e assessoria de comunicação do CRESS/SP, na modalidade online, com a 

participação dos membros da CRE, as assistentes sociais Andresa Lopes dos Santos – 

CRESS/SP 31.232, Edson Mauricio Cabral – CRESS/SP 22.387, Leonir Viana dos 

Santos – CRESS/SP 26.327, Maria Auxiliadora Pereira da Silva – CRESS/SP 27.540; 

com ausência justificada do membro da CRE Valdecio Carlos da Silva Junior – CRESS 

61.202 por problemas de conexão com a internet. 

Pela direção do CRESS participaram Nicole Barbosa de Araújo – CRESS Nº 48.478, 

Ubiratan de Souza Dias Junior – CRESS Nº 56.238, Barbara Canela Marques – CRESS 

Nº 39.904 e Pammella Barbosa Galdino – CRESS Nº 49.184.  

Contamos ainda com a presença de Larissa Furtado, assessora de comunicação do 

CRESS São Paulo. 

Pontos de pauta: 1) Proposta da CRE fazer um chamamento à categoria para 

participação no processo eleitoral; 2) Realização das Plenárias Virtuais; 3) Jornal; 4) 

Mala direta; 5) Problemas técnicos e de atualização da inscrição de profissionais 

Sobre o ponto de pauta 1, foi informado que o CFESS e a CNE já fazem esse trabalho 

de convocação à categoria de forma geral, o que não impede a CRE de realizar algum 

reforço de forma particular apenas para o Estado de São Paulo (seccionais). O que não é 

possível é a produção de novos materiais/peças gráficas pois serão as mesmas já 

produzidas para as eleições ordinárias. Também a direção do CRESS tem feito a 

divulgação nos canais de comunicação do Conselho. Caso a CRE decida fazer algum 

vídeo, segundo orientações da Larissa o ideal é que tenha em media 1 minuto. 
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Ponto de Pauta 2 (Plenárias Virtuais): a CRE questionou como será a operacionalização 

e Larissa (assessora de comunicação) informou que demanda uma infraestrutura com 

uma plataforma para transmissão. Poderá ser feito de uma forma mais caseira, com a 

viabilização dessa infraestrutura feita por ela mesma ou a contratação de uma empresa. 

Não se trata de um serviço muito complexo, nem tão caro. Tecnicamente deverá ser 

feito um teste dos dias antes do evento garantindo a acessibilidade, além da necessidade 

da tradução em libras. Foi informado da utilização do youtube do CRESS SP e além da 

atividade virtual com a presença da categoria a gravação e disponibilização para acessos 

posteriores. Houve intensa discussão sobre a mobilização da categoria para a 

participação e também a adesão das chapas a essa estratégia de campanha. Ressaltamos 

a importância de incluir as direções das seccionais bem como das subcomissões 

eleitorais das regiões para apoio na divulgação, chamamento. Foram discutidas outras 

alternativas como a de fazer salas (google meeting) e nelas cabem 250 pessoas, também 

um webinar. O debate pontuou a possibilidade de uma ou mais de uma plenária virtual e 

a opção que prevaleceu foi a de fazer uma plenária conectada com uma atividade com 

alguma análise política de conjuntura por parte de algum(a) profissional e apresentação 

das chapas, com resposta a 2 ou 3 questões pelas chapas. Essa estratégia foi pensada 

para que tenha mais apelo junto à categoria. Precisamos consultar se as chapas tem 

interesse em participar dessa atividade, mas decidimos realizar com as que responderem 

afirmativamente a consulta, independente das que não quiserem. Foi ressaltado a 

importância de fecharmos uma data para que o CRESS tenha tempo hábil para a 

divulgação. 

Ponto de pauta 3 – Jornal: a Direção informou da decisão de manter o jornal físico com 

entrega via correios em função de muitos profissionais não terem os emails atualizados 

e não acessarem internet. É uma forma a mais de chegar na categoria. A CRE acatou as 

considerações ressaltando que demonstrou a preocupação com a pandemia, mesmo 
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sabendo dessa situação apresentada. Decidido a elaboração e envio do jornal, Larissa 

informou sobre as orientações para as chapas enviarem o texto e foto e os prazos, que 

estão bastante apertados. Foi ressaltado pela CRE as dificuldades das chapas no período 

de inscrição/confirmação das chapas, o que deve refletir-se nesta nova demanda e 

mostra preocupação com a possibilidade de não envio nos prazos estipulados, o que 

ficaria muito ruim, visto que são só 6 seccionais e 6 chapas. Tecnicamente as chapas 

deverão enviar um texto com até 1.000 caracteres em word e uma foto dos componentes 

da chapa em arquivo jpeg. Debatemos a apatia das chapas e a situação de que 5 das 6 

tiveram alteração de componentes, sendo que Presidente Prudente que foi a única a 

manter a composição original não encaminhou o material para a edição do jornal na 

eleição ordinária, ou seja, todas terão que fazer nova foto e talvez isso seja difícil nesse 

momento. Larissa disse da possibilidade do envio de foto digitalizada individual 3x4 

dos candidatos e a colagem em forma de mosaico, caso não seja possível a foto coletiva. 

Para esse jornal a CRE deverá elaborar um texto de até 2.000 caracteres. O prazo para o 

envio das propostas das chapas e o texto da CRE é dia 22/06/2020 para dar tempo da 

diagramação, impressão e envio do jornal, e caso as chapas não consigam enviar no 

prazo estipulado que será utilizado o material do pleito anterior. Diante do prazo exíguo 

foi discutido a necessidade de contatar os membros da chapa para lembrá-los da tarefa. 

A CRE encaminhará ofício no dia 18/06/2020 para as chapas concorrentes ao segundo 

pleito dando essas orientações.  

4) Mala Direta – caso alguma chapa tenha o interesse no envio, será comunicado a CRE 

que enviará a demanda ao CRESS que viabilizará por meio eletrônico. Não tem nenhum 

custo financeiro para as chapas.  

Ponto 5) Sobre os problemas com profissionais que não conseguiram votar na eleição 

ordinária, a CRE comunicou ter recebido do coordenador do CRESS SP email onde esse 

problema apareceu na eleição em primeira chamada e, demonstrando preocupação com 

essa questão sobretudo objetivando a obtenção do quórum. 
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A direção relatou das dificuldades sobre essa questão. Muitos profissionais não 

conseguiram votar pois não tinham os emails atualizados. Anteriormente esse problema 

só podia ser resolvido caso o profissional fosse pessoalmente ao CRESS ou Seccional e 

agora está sendo disponibilizado um formulário online para atualização dos dados, o 

que deve facilitar muito esse processo. Outra ação importante é buscar o contato com 

esses profissionais para instá-los a atualizar os dados, o que o CRESS SP está 

viabilizando. A CRE exaltou essas ações lembrando da importância de priorizar as 

regionais das seccionais que terão eleição extraordinária. Também foi informado pela 

Direção do CRESS SP sobre a formação de um grupo de trabalho para equacionar 

problemas com a empresa IMPLANTA objetivando minimizar de forma consistente os 

problemas que tivemos na primeira eleição.  

Não havendo mais nada  a tratar, a presidência declarou encerrada a reunião, às 22:00, 

da qual eu, Maria Auxiliadora Pereira da Silva, lavrei a presente ata que vai assinada 

pelo presidente da CRE/SP. 

 

 

 

 

 

EDSON MAURICIO CABRAL 
CRESS 22.387 

PRESIDENTE DA CRE-SP 
 


