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ATA DA 58ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO 

CRESS SÃO PAULO 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 19:30 teve início a 

reunião da Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SP, na modalidade on-line, com a 

participação dos/as assistentes sociais Andresa Lopes dos Santos – CRESS 31.232, 

Ednei Nunes dos Santos – CRESS 49.661, Edson Mauricio Cabral – CRESS 22.387, 

Leonir Viana dos Santos – CRESS 26.327, Maria Auxiliadora Pereira da Silva – 

CRESS 27.540 e Valdecio Carlos da Silva Júnior – CRESS 61.202. A primeira parte da 

reunião contou com a participação dos conselheiros da direção estadual Nicole Barbosa 

de Araújo, Laressa de Lima Rocha e Ubiratan de Souza Dias Junior, tendo os seguintes 

pontos de pauta: Análise do Ofício No 03/21 da CNE – Comissão Nacional Eleitoral e 

próximos passos para a realização do processo eleitoral na Seccional de Campinas.  

Iniciou-se o debate com Edson lembrando que tanto a CRE quanto a direção estadual do 

CRESS São Paulo encaminharam ofício à CNE com cópia para o CFESS solicitando o 

adiamento do processo eleitoral extraordinário para a Seccional de Campinas/SP em 

virtude do agravamento da pandemia no país e no estado de SP.  

Foram unânimes as falas e análises contrárias à posição da CNE, referendada pelo 

CFESS de continuidade do processo, nos moldes e calendário já definidos, sobretudo 

com relação aos argumentos apresentados, que denota insensibilidade e preocupação 

maior com as questões administrativas/burocráticas do que com as questões políticas e 

de compreensão da conjuntura. Contudo, houve também um entendimento de que, 

diante da resposta, não há o que se fazer no momento além de dar prosseguimento ao 

processo e, em momento oportuno (prioritariamente nos Encontros da categoria), 

retomarmos esse debate junto à categoria, objetivando aperfeiçoamento do código 

eleitoral e demais documentos que regulam os processos eleitorais do conjunto, bem 

como do modelo e estratégias adotadas pelo conjunto (quórum, modalidade etc). Foi 
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destacado que o agravamento da pandemia significou incremento no número de 

profissionais mortos, inclusive funcionários do CRESS/SP. Outra preocupação é com 

relação ao calendário, que está bastante apertado pois as eleições acontecerão nos dias 

22, 23 e 24/06/21. Nicole concorda com as preocupações da CRE, agradece a parceria e 

acrescenta que nesse momento, as criticas ao CRESS e a gestão se acentuam, com 

profissionais reclamando da anuidade do CRESS e cobrando do conselho uma 

campanha de vacinação dos assistentes sociais. Mesmo com essas preocupações a CRE 

se coloca à disposição para tocar mais esse processo eleitoral. 

Estrutura do CRESS – a CRE falou da importância do CRESS garantir a estrutura das 

assessorias,  principalmente a de Comunicação, e a conselheira Laressa informou que 

várias vezes foi adiada as férias da Assessora de Comunicação, Larissa Furtado, pois 

devido à pandemia o seu trabalho tem sido bastante demandado para contribuir na 

realização das “lives” e outras atividades virtuais do CRESS, principalmente no mês de 

maio por conta do dia do Assistente Social. Apesar dessa situação, a direção informa 

que a CRE contará com o apoio da Empresa de Comunicação e com a comissão de 

comunicação do CRESS/SP. 

Sobre o jornal e a mala direta para divulgação do processo eleitoral, devido ao pouco 

tempo para divulgação da eleição de Campinas será garantido o jornal virtual ao invés 

do impresso. Quanto à mala direta é possível garantir o envio do material da própria 

chapa para os profissionais. Em todo o caso será feita uma consulta à Assessoria 

Jurídica do CRESS para responder as dúvidas e evitar possíveis problemas. 

Avaliação do Processo Eleitoral Anterior – Edson perguntou à Direção Estadual se foi 

feita uma avaliação do processo extraordinário anterior pois vários nomes de 

profissionais não constava na base de dados para informá-los se estavam aptos a votar e 

Nicole respondeu que esses problemas foram sanados, que eram problemas pontuais dos 

profissionais no sentido de não saberem acessar o sistema de votação. Laressa sugeriu 
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que a CRE se certifique se não houve mudança da empresa que fará todo o processo 

eleitoral de Campinas. 

Conselheiro de referência do CRESS para atender as demandas da CRE – permanecerá 

o Conselheiro Ubiratan embora todas as deliberações serão definidas no Conselho Pleno 

do CRESS. Cabe ressaltar que o Conselheiro Ubiratan informou que é possível realizar 

uma “live” se os membros da chapa assim desejarem.  

Após a conclusão dessa primeira parte da reunião com a participação da direção 

estadual, a CRE passou a discutir a divisão de tarefas em virtude do calendário apertado. 

Foi definida que as reuniões da CRE acontecerão às quartas-feiras às 20:00. Quanto à 

realização da “live” a previsão de data é que seja uma semana antes das eleições sendo 

que os membros da CRE Ednei e Maria Auxiliadora ficarão com essa responsabilidade 

de conversar com os membros da chapa para pensar nos protocolos. Quanto ao jornal a 

assistente social Andresa da CRE ficou incumbida dessa tarefa. No que diz respeito ao 

chamamento ficou sob a responsabilidade de Valdecio onde Andresa e Ednei farão a 

gravação das chamadas; Leonir ficou com a responsabilidade dos ofícios para CNE e 

CFESS sobre as empresas e organização do processo de votação e Edson com a mala 

direta. 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. 
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