ATA DA 45ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO
CRESS SÃO PAULO
Aos 21 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 das/os
assistentes sociais membras/os da CRE, Andresa 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. A reunião foi convocada para a
apresentação do protocolo de proposta da Plenária Virtual para as Chapas concorrentes
ao pleito em segunda chamada das Eleições do Conjunto CFESS/CRESS que
manifestaram interesse na participação da atividade organizada pela CRE e promovida
pelo CRESS/SP. Estiveram presentes representantes da Chapa de Campinas (Daniele
Cristine Ferreira e Jessica Cristina Pereira de Lima), Sorocaba (Ana Carolina Freitas e
Kelin Tâmara Souza Vizgarra), São José do Rio Preto (Gabriela Lopes Barnabé e
ausência justificada de Mariana Sato dos Reis), Presidente Prudente (Gabriela Boin
Mori de Oliveira e Renata Soares de Souza), Ribeirão Preto (Alicia Zeri Ceolotto e
Marina de Almeida Borges) . O Presidente da CRE iniciou a reunião com informe de
que a Chapa da Seccional de Santos não respondeu ao ofício manifestando interesse na
participação da Plenária Virtual, e consequentemente à participação da reunião para
tratar do protocolo da mesma. Reforçou o ofício da CNE nº 108, que informa produção
de material a ser publicado na página Vota Assistente Social no dia 27 de Julho, sendo
que as Chapas devem responder ao Ofício encaminhado pela CRE com as devidas
solicitações até o dia 23 de Julho de 2020. Em seguida, foi passada a palavra para o
membro da CRE, Valdécio Jr, que apresentou a proposta de protocolo, mas
primeiramente resgatou o amplo debate que envolveu a construção da Plenária Virtual
como proposta de atividade para divulgar o processo eleitoral, sendo realizadas 3 etapas
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de diálogos: com a Direção Estadual do CRESS/SP; posteriormente com as
Subcomissões Eleitorais e Direções Provisórias das Seccionais, e em seguida com as
Chapas envolvidas no processo eleitoral extraordinário. Destacou o papel da CRE, suas
competências, limitações e possibilidades, também resgatou o objetivo central da
atividade proposta, e o chamado atendido pela Direção do CRESS/SP em relação a
realização da Plenária Virtual, que disponibilizou infraestrutura, recursos e apoio da
assessoria técnica de comunicação. A proposta foi apresentada na tela para os
participantes da reunião com o conteúdo a seguir: PLENÁRIA VIRTUAL: 1)
Realização de uma plenária virtual de 2h10 de duração com as chapas que tiverem
interesse em participar. Essa plenária ocorrerá no dia 30 de julho de 2020, às 19h da
seguinte forma: - 10 minutos 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; Os nomes indicados seguem a ordem: Josiane Santos,
Beatriz Abramides, Elaine Behring, Márcia Eurico e Daniela Neves; - 15 minutos para
cada chapa poder ter uma fala de apresentação da região, dos membros da chapa e das
propostas, totalizando 1h15 para essa etapa; - 2 perguntas online para cada chapa
responder com um tempo de 5 minutos para cada chapa o que totaliza 25 minutos para
essa etapa; - 20 minutos para considerações iniciais da CRE e falas de transição e
intermediação do debate, de encerramento e de agradecimento; - A sequência de fala
das chapas seguirá ordem alfabética das regiões; Infraestrutura: - O CRESS/SP fica
responsável pela filmagem, transmissão ao vivo, publicação na internet e
disponibilização de um link para baixar o conteúdo e salvá-lo na íntegra; - O CRESS/SP
disponibilizará funcionário para auxiliar os trabalhos da CRE; - Disponibilização de
profissional para tradução em libras; Divulgação: - Site oficial e redes sociais do
CRESS/SP,

facultada

divulgação

pelas

chapas

após

autorização

da

CRE;

Funcionamento da plenária virtual - Coordenação da plenária: Valdécio Carlos da Silva
Junior (CRE); - Formato: plenária virtual, até 2 representantes de cada chapa,
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indicados/as até 23 de julho de 2020; - 4 membros da CRE coleta de perguntas on-line
via chat; Data Indicativa: 30 de Julho das 19 às 21h10; Treinamento: 28 de julho de
2020, às 18 e/ou 19h. Apresentada a proposta, abriu-se para o debate, inscrevendo-se a
assistente social, Danielle da Chapa de Campinas que indagando sobre a proposta
apresentada na última reunião onde havia a possibilidade de realizar 2 Plenárias
considerado o tempo da atividade e o número de Chapas para apresentarem seus
programas, também pontuou sobre a possibilidade de debater a ordem dos nomes a
serem convidados para abrir a Plenária, assim como a indicações de outros nomes a
serem apresentados pelas Chapas. A assistentes social, Marina da Chapa de Ribeirão
Preto levantou questões sobre o horário e o funcionamento do treinamento. Valdécio
retomou o debate da última reunião que já havia sinalizado que caso houvesse declínio
de Chapas, a organização das Plenárias seria repensada para apenas 1 atividade
decorrente a organização que envolveria questões de infraestrutura e possíveis
disparidades entre as 2 atividades. Também, novamente ressaltou os limites e
possibilidades da CRE em relação a realização da Plenária, observando as inúmeras
tarefas, e também as agendas que envolvem o processo eleitoral e as atividades do
CRESS/SP, assim como o calendário de campanhas das próprias Chapas. Em relação a
ordem dos nomes a serem convidados para abrir a Plenária, e a possibilidade de demais
indicações, resgatou que iríamos debater nomes que pudessem ser questionados pelas
Chapas, mas não havia restrições na apresentação de outros nomes. Danielle destacou
que no formato de apenas 1 Plenária, a última Chapa poderia ficar prejudicada devido o
tempo estendido, e em relação aos nomes dos convidados, reivindicou o nome da
Márcia Eurico como primeira opção a ser convidada, considerando sua inserção, debate
e reconhecimento junto à categoria, também ressaltou que como segundo a Elaine
Behring pela sua trajetória e contribuições teóricas para a categoria. A assistente social,
Ana Freitas da Chapa de Sorocaba, ressaltou que a realização de 1 Plenária para as 5
Chapas poderia tornar a atividade cansativa, destacado o prejuízo da apresentação da
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última Chapa, mas ponderou que a divulgação de 2 atividades no mesmo formato
seguidas uma da outra (diferença de 2 dias), que em tese teriam os mesmos destinatários
poderia também prejudicar a segunda Plenária. A assistente social, Marina da Chapa de
Ribeirão Preto opinou pela realização de 1 Plenária, entendendo que seria a melhor
opção para promover a atividade e abarcar o maior número de participantes. Edson
destacou que a apresentação dos programas pelas Chapas, não teria prejuízo, pois está
aglutinada na primeira fase da atividade. Leonir resgatou que a Plenária é uma proposta
da CRE para colaborar com a divulgação do processo eleitoral, e que se soma as demais
atividades de campanha das Chapas. Maria Auxiliadora lembra que temos o
complicador em relação a agenda dos convidados decorrente ao curto tempo para
acioná-los. Edson solicitou manifestação das representações da Chapa em relação a
realização de 1 ou 2 Plenárias, sendo que todas as manifestações foram no entendimento
para que fosse realizada apenas 1 Plenária, considerando as argumentações da CRE, as
inúmeras atividades virtuais nas redes, e as próprias atividades de campanhas das
Chapas. Passando para o debate sobre os nomes a serem convidados para a abertura da
Plenária, demais representantes das Chapas reivindicaram o nome da Márcia Eurico
como primeira consulta, e Daniela da Chapa de Campinas reivindicou o nome de Elaine
Behring como o segundo nome a ser consultado. A assistente social, Gabriela Boin da
Chapa de Presidente Prudente, apresentou o nome da assistente social, Jucimeri do
Paraná como mais uma opção a ser consultada na ordem dos nomes elencados,
conforme debate acatado: Márcia Eurico, Elaine Behring, Josiane Santos, Beatriz
Abramides, e Jucimeri Silveira. Edson segue com as opções de data e horários para o
treinamento para a transmissão da Plenária Virtual com os participantes, e destaca que a
data apresentada para o treinamento será dia 28 de Julho de 2020, podendo ser em duas
turmas nos horários das 18h e das 19h, e informa que a assessoria de comunicação
afirmou que o Treinamento tomaria cerca de meia hora do tempo dos participantes,
contudo, todos teriam que participar para testar conexão, acertar a disposição de câmera,
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entre outras questões técnicas operativas para garantir qualidade na realização e
transmissão da Plenária Virtual. Todos os representantes das Chapas optaram pelo
Treinamento no dia 28/07/2020 às 19h. Finalizado os pontos apresentados para debate
em relação à proposta de protocolo apresentado pela CRE, os presentes aprovaram o
documento firmando acordo com as regras estabelecidas. Edson passou a palavra para
os representantes das Chapas que informaram as agendas, as atividades e as
movimentação das campanhas no âmbito das Seccionais para envolver a base da
categoria nas discussões e na importância de eleger a direção das Seccionais. Também
destacaram que todas as Chapas organizam grupos de WhatsApp, e páginas nas redes
sociais, como Facebook e Instagram. Não havendo nada mais a ser tratado, Edson
Cabral declarou encerrada a reunião, e eu, Andresa Lopes dos Santos, 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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