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ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP 

 

Aos 10 dias do mês de julho de 2020, às 19:00 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, Leonir Viana dos Santos – CRESS/SP 26.327, Maria 

Auxiliadora Pereira da Silva – CRESS/SP 27.540 e Valdécio Carlos da Silva Junior – 

CRESS/SP 61.202. Atendendo o convite da CRE participaram da reunião as/os 

representantes das chapas candidatas ao pleito extraordinário das seccionais de 

Campinas (Jessica Cristina Pereira de Lima e Daniele Cristine Ferreira), de Presidente 

Prudente (Renata Soares de Souza), de Ribeirão Preto (Ester Massarioli Réa), de São 

José do Rio Preto (Cleide Maria Monari Semenzato), de Sorocaba (Jaqueline Micheli de 

Jesus e Maria Inês Teixeira Yamamoto) e da assessora de comunicação do CRESS/SP, 

Larissa Furtado. Inicialmente houve a apresentação dos/as participantes bem como a 

apresentação de como está sendo a campanha eleitoral das chapas. Cleide de São José 

do Rio Preto informou que estão buscando contato com os profissionais, para incentivá-

los a regularizarem-se e participarem do processo de eleição. Ester informou que a 

estratégia está sendo de ir para o interior. A chapa está fazendo um cronograma, bem 

como lives sobre a conjuntura, a pandemia. Estão contando com a assessoria de um 

profissional da comunicação. Acrescentou ainda que o Coletivo Ampliações entrou em 

contato com os membros da chapa. Renata informou que a chapa perdeu a eleição 

ordinária por poucos votos; que estão se aproximando dos professores de faculdades. 

Foi feito um levantamento e agora é conversar mais de perto no corpo a corpo. A 

mesma tem algumas dúvidas. Jéssica informou que não atingiu o quórum mas foi bem 

expressivo conseguindo 494 votos. Daniele informou que realizarão lives e o corpo a 

corpo virtual (via instagram). Jaqueline informou que estão colhendo os emails e 
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telefones dos profissionais; estão trabalhando com as redes sociais (facebook). Maria 

Inês informou que tem duas lives programadas. Edson disse que a CRE não tem como 

atribuição fazer campanha, mas sim de incentivar a categoria a votar. Falou da plenária 

virtual que contará com o apoio da direção do CRESS na infraestrutura. Falou que a 

CRE fez uma reunião on-line no dia 02/07/2020 com as direções provisórias e 

subcomissões eleitorais. Falou da proposta de plenária virtual feita pela CRE que foi 

apresentada na reunião do dia 02/07/2020, mas que não houve consenso em ter uma 

única plenária com a duração de duas horas e meia pois conforme alguns representantes 

das direções provisórias e das subcomissões eleitorais tornar-se-ia muito cansativo. Ele 

apresentou a  mesma proposta de plenária virtual para as chapas. Informou que a data 

sugerida é dia 22/07/2020. Após a apresentação foi aberto para as dúvidas. Foi consenso 

fazer a saudação inicial por um profissional de renome, ter o intérprete de libras. Diante 

disso houve a proposta de se ter duas plenárias que deveriam ser em dias seguidos. 

Jéssica disse que deve-se observar a questão do tempo e alcance. Tem a proposta de 

dois dias e uma live da chapa de Campinas. Falou que o tempo é o grande inimigo. 

Maria Inês achou que o tempo de duas horas e meia não é muito produtivo mas é 

importante ter dois representantes de cada chapa na plenária. Sugeriu dois eventos de 

uma hora de duração cada. Ester aprovou a idéia da CRE de fazer um chamamento. 

Renata se sentiu contemplada com as sugestões anteriores. Edson apresentou algumas 

questões: se fizermos várias lives pode ter pouca adesão. A CRE e as subcomissões 

estão preocupadas com essas questões. Maria Inês sugeriu da CRE pensar em uma live 

para ocorrer no final de julho. A depender da data a live da chapa ficaria para depois da 

plenária. Andresa disse que é mais difícil fazer campanha virtual. A CRE entende que as 

lives não deixam de ser uma estratégia. As lives que as chapas prepararem não serão 

prejudicadas. Acha que a plenária não substitui a live. Larissa pensa que Andresa 

contemplou sua fala, que não tem “estratégias milagrosas”. O desafio é para as chapas 

pensar de como ampliar o diálogo com a categoria. Deu o exemplo de uma profissional 
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que faleceu e que mobilizou  toda a categoria da localidade mas não houve mobilização 

para o recadastramento no pleito eleitoral anterior. Uma atividade deve ser maior e mais 

rápida e as lives devem acontecer. Larissa falou de ter um único evento. Edson resumiu 

as seguintes propostas: uma plenária, duas plenárias e uma plenária para cada chapa. 

Acrescenta que a chapa da seccional de Santos não estava presente e a representante da 

chapa de São José do Rio Preto participou somente no início da reunião que ora 

acontecia, mas teve que se ausentar e que a quantidade de plenárias a serem realizadas 

vai depender se essas duas chapas participarem. Maria Inês reforçou sobre a 

possibilidade de ter duas plenárias. Andresa sugeriu uma mudança na data da plenária. 

Falou que existe a preocupação do CRESS com os custos da plenária, que a  proposta 

das lives é atingir suas bases eleitorais e que a divulgação deve ser de dentro para fora. 

Edson enfatiza que a CRE não pode assumir o papel das subcomissões eleitorais e das 

direções. Larissa disse que a questão técnica das transmissões é a modalidade de live; 

que tem mais trabalho técnico e financeiro, que não é problema ter duas pessoas de cada 

chapa, que deve ter um chamariz e a atividade tem que ser de uma hora. Edson 

informou que se as chapas precisarem de apoio técnico que a CRE faz a ponte entre as 

chapas e a direção estadual. Andresa sugeriu a atividade de duas horas se for duas 

plenárias. Daniele sugere duas plenárias. Maria Inês é favorável a ser duas plenárias de 

uma hora e meia e faria uma primeira no dia 22/07/2020 e uma segunda diferenciada 

para Campinas. Renata sugeriu realizar duas plenárias: uma local e uma mais ampla de 

duas horas. Daniele enfatizou que não é interessante a plenária organizada pela CRE ser 

no mesmo dia da plenária de Campinas. Edson sugere que as duas plenárias sejam 

depois do dia 22/07/2020 (de 27 a 31/07/2020) sendo de uma hora e trinta minutos. 

Valdécio falou da importância de definir nesta reunião o protocolo. Também sugeriu 

que a CRE encaminhe um ofício para as chapas de São José do Rio Preto e Santos para 

que em dois dias úteis se pronunciem pois estavam ausentes. Leonir sugeriu a realização 

da plenária por proximidade de chapa. Jaqueline sugeriu a definição das datas das 
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plenárias ficando assim distribuídas: 28/07/2020 (Sorocaba e Presidente Prudente) e 

30/07/2020 (Ribeirão Preto e Campinas). Andresa sugeriu que se as chapas ausentes não 

se pronunciarem que se faça a plenária somente em um dia sugerindo a data de 

28/07/2020. Edson se responsabilizou de encaminhar por e-mail a proposta de duas 

reuniões com as chapas antes das plenárias. Quanto às dúvidas que as chapas tinham a 

CRE solicitou que fossem encaminhadas por ofício, as quais seriam respondidas. 

Valdécio deu o informe quanto aos nomes sugeridos para serem debatedores: Josiane 

Soares (ex-presidenta do CFESS de 2017 a 2020), Elaine Behring, Bia Abramides, 

Daniela Neves e Márcia Eurico. Não mais havendo nada a tratar, a presidência declarou 

encerrada a reunião, às 21h30min da qual eu, Maria Auxiliadora Pereira da Silva, lavrei 

a presente ata que vai assinada pelo presidente da CRE/SP. 
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