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Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 19h05, teve início a reunião da
Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SP, na modalidade on-line, com a participação
dos/as assistentes sociais Andressa Lopes dos Santos - CRESS/SP 31.232, Edson
Maurício Cabral - CRESS/SP 22.387, Maria Auxiliadora Pereira da Silva - CRESS/SP
27.540 e Valdécio Carlos da Silva Junior - CRESS/SP 61.202. Justificou ausência a
assistente social Leonir Viana dos Santos - CRESS/SP 26.327. Atendendo ao convite da
CRE, participaram da reunião representantes das direções de seccionais e subcomissões
regionais eleitoral envolvidas na continuidade do processo eleitoral, bem como direção
estadual do CRESS/SP. Desta forma, estiveram presentes: Rozineia da Graça Alves
Vasques (seccional São José do Rio Preto), Aline Cristina Baptista (subcomissão
Campinas), Michele Marques (subcomissão e seccional de São José do Rio Preto),
Hayane Carneiro Dias Melo (seccional Sorocaba), Marta Rosana (subcomissão São José
do Rio Preto), Francine Brandão Xavier de França (seccional Sorocaba), Cátia Rocha
(subcomissão Sorocaba), Letícia Silva (seccional São José do Rio Preto), Nicole Araújo
(direção estadual), Nayara Albino Gonçalves (direção estadual), Eduardo Couto
(seccional Presidente Prudente), Edson Cláudio Shiguti Tanikawa (seccional São José
do Rio Preto), Cristiane Gonçalves de Oliveira (subcomissão Campinas) e Fernanda
Carriel (seccional Campinas). Nenhum representante da região de Santos participou da
reunião.O presidente da CRE iniciou sua fala saudando os presentes, apresentando a
CRE e contextualizando a continuidade do processo eleitoral para as seccionais,
sinalizando a proposta de realização de uma plenária virtual e do encaminhamento da
edição do Jornal do CRESS/SP, que dentre outros divulga as eleições. Andressa sugeriu
que os/as representantes pudessem trazer notícias sobre o andamento das eleições em
suas respectivas regiões. Neste primeiro momento, os representantes das regiões
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explanaram, em síntese, que as chapas estão retomando as mobilizações para as
eleições, não sendo verificada nenhuma irregularidade nas campanhas. Os/as
representantes externalizaram ainda preocupação com a participação da categoria nas
eleições. A presidente do CRESS/SP informou que a instituição garantirá todas as
condições oferecidas na primeira chamada à segunda chamada. Disse ainda que as
dificuldades enfrentadas por alguns/algumas eleitores/as nas seccionais foram
conhecidas e solucionadas. Em seguida, o presidente da CRE, respondeu que o quórum
da segunda chamada é o mesmo da primeira chamada, observando-se as listagens
publicadas dos/as profissionais aptos a votar. Edson passou a apresentação da proposta
de protocolo da plenária virtual, previamente discutida com a direção estadual. De
acordo com o proposta, a plenária virtual teria 2h30 de duração, com as chapas que
tiverem interesse em participar. Neste período,10 minutos seriam dedicados para uma
personalidade da profissão fazer uma saudação e fala política sobre a importância das
eleições e de que os órgãos de representação da categoria estejam fortalecidos; 15
minutos seriam para cada chapa poder ter uma fala de apresentação da região, dos
membros da chapa e das propostas, totalizando 1h30 para essa etapa; 2 perguntas online
seriam coletadas para cada chapa responder com um tempo de 5 minutos para cada
chapa o que totaliza 30 minutos para essa etapa; 20 minutos foram previstos para as
considerações iniciais da CRE e falas de transição e intermediação do debate, de
encerramento e de agradecimento. Sobre a infraestrutura, o CRESS/SP ficaria
responsável pela filmagem, transmissão ao vivo, publicação na internet e
disponibilização de um link para baixar o conteúdo e salvá-lo na íntegra, por
disponibilizar um/a funcionário/a para auxiliar os trabalho da CRE e serviço para
tradução em libras. A divulgação ocorreria no site oficial e redes sociais do CRESS/SP,
facultada divulgação pelas chapas após autorização da CRE. Sobre o funcionamento da
plenária virtual, foi proposta a coordenação da plenária: CRE e subcomissões (1 de
cada), com a presença de até 2 representantes de cada chapa. 4 pessoas entre
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representantes da CRE e Subcomissões seriam designadas para coleta de perguntas online via chat. A data/hora inicialmente indicada é 22 de Julho das 19 às 21h30. A CRE
sugere os nomes das professoras Josiane Santos, Elaine Bering ou Beatriz Abramides
para a fala de abertura. Após a apresentação da proposta, teve início a apreciação
coletiva. Fernanda problematizou o tempo oferecido para as chapas e defendeu que
fossem realizadas 6 plenárias virtuais, uma para cada chapa. Nicole questionou sobre os
critérios que seriam estabelecidos para deliberar dias diferentes para as chapas, por isso
defendeu dois eventos, problematizando ainda a participação de 12 pessoas na plenária
única e sugerindo a redução dos representantes das chapas para 1. Marta também
defendeu a realização de dois eventos, sugerindo que a fala de abertura pudesse ser um
outro evento, que poderia contemplar com mais profundidade os aspectos da conjuntura.
Hayane defendeu a realização de, no mínimo, dois eventos. Andressa falou que o papel
de realizar um evento sobre a conjuntura é do CRESS/SP, que o foco da plenária é o
processo eleitoral. Michele defendeu a proposta inicial, questionando sobre a
possibilidade de acesso aos contatos dos/as profissionais para potencializar a
mobilização ao processo eleitoral. Perguntou ainda sobre a possibilidade de construção
de uma arte educativa, que explicasse o passo a passo do novo processo eleitoral. Por
fim, Michele relatou que na primeira chamada, profissionais tiveram dificuldades no
cadastro e na senha para votar. Cátia defendeu a proposta inicial, sugerindo a
disseminação do link da plenária nas mídias do CRESS, bem como na construção de um
vídeo para promover o chamamento da categoria à participação. Nayara defendeu a
proposta inicial, ou realizar dois eventos. Questionou o nome plenária virtual e propôs a
alteração para bate-papo ou vídeo chamada. Aline propôs 2 eventos com uma hora e
trinta minutos de duração. Iniciadas as reinscrições para as falas, Marta falou que
participou de uma atividade recentemente, na qual os participantes eram divididos em
subgrupos separados, através da plataforma Zoom. Andressa defendeu o nome plenária
virtual, considerando as previsões estatutárias e consultas realizadas previamente pela
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CRE. Ressalta que o foco da plenária é promover o processo eleitoral, mas a campanha
é uma tarefa das chapas. Nicole informou que o CRESS não disponibiliza dados dos/as
profissionais, mas publica a relação nominal dos/as aptos/as ao voto. Fernanda defendeu
a implicação do conjunto CFESS/CRESS no processo eleitoral, mencionando a
reconfiguração financeira da entidade a partir das economias com diárias e
deslocamentos decorrentes do isolamento social. Nicole defendeu que, havendo mais de
um evento, que ocorram em dias subsequentes. Sugeriu que a palavra filmagem fosse
substituída por transmissão no protocolo apresentado. Destacou que a empresa que
realiza a transmissão realiza testes prévios para avaliar a internet dos/as participantes da
transmissão. Sugeriu os nomes de Márcia Eurico e Daniela Neves para a fala de
abertura. Edson propõe compartilhar a compreensão da maioria das manifestações desta
reunião para a próxima reunião, a ser realizada pela CRE com as chapas. Fernanda
defendeu que todas as propostas fossem encaminhadas a próxima reunião. Andressa
reforçou que as campanhas são responsabilidade das chapas e o protocolo é
responsabilidade da CRE. Marta sugeriu que a equipe de comunicação do CRESS avalie
a proposta de subsalas no Zoom. Nicole informou que levará a ideia para avaliação da
assessoria de comunicação. Valdécio falou que o objetivo da reunião é aproximar a
CRE das direções e subcomissão, afirmando a utilidade da discussão sobre o protocolo e
assegurando que na reunião com as chapas, será apresentado o percurso da proposta e as
contra-propostas que foram surgindo nos debates anteriores. Nicole diz que as chapas
terão acesso a todas as propostas através da ata desta reunião, que será publicada. Edson
reconhece que não há consenso sobre a proposta de protocolo. Andressa diz que não há
consenso sobre a proposta, mas é importante considerar o pensamento da maioria no
protocolo que será apresentado às chapas. Nicole informa que em função da pandemia,
a metodologia dos encontros do conjunto CFESS/CRESS para este ano ocorrerá por
meio de etapas consultivas. O CRESS/SP realizará um webinário para a categoria. Não
havendo mais nada a tratar, a presidência declarou encerrada a reunião, às 21h45min, da
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qual eu, Valdécio Carlos da Silva Junior, lavrei a presente ata que vai assinada pelo
presidente da CRE/SP.

EDSON MAURICIO CABRAL
CRESS 22.387
PRESIDENTE DA CRE-SP
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