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ATA DA 59a REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL (CRE) DO 

CRESS SÃO PAULO 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 20:00 teve início a 

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

participação dos/as assistentes sociais Ednei Nunes dos Santos – CRESS/ SP 49.661 e 

Maria Auxiliadora Pereira da Silva – CRESS/SP 27.540, bem como  dos membros da 

Chapa “Liberdade é uma luta constante” que concorre ao pleito extraordinário da 

seccional de Campinas triênio 2020-2023 Jéssica Cristina Pereira de Lima – CRESS 

60.004, Gabriela Ramos Brito – CRESS 66.871, Luana Silva de Souza – CRESS 66.946 

e Fábio Rodrigues – CRESS 32.339. Inicialmente houve a apresentação dos 

participantes da reunião. Em seguida houve a apresentação da pauta que seria pensar a 

realização da “live” onde os assistentes sociais Ednei e Maria Auxiliadora, 

representantes da CRE estariam na organização da referida live no que diz respeito a sua 

estrutura. Maria Auxiliadora disse que a sugestão da CRE é que a data para a realização 

da live seja uma semana antes do período eleitoral que acontecerá nos dias 22,23 e 24 

de junho de 2021 para que a categoria seja lembrada do processo eleitoral. Também foi 

sugerido que é interessante que tenha um  profissional que seja referência na região da 

seccional para fazer uma análise de conjuntura, além de incentivar a categoria para votar 

na chapa, sendo reforçada essa proposta por Ednei que disse ser importante esse nome 

pois além da análise de conjuntura tem o conhecimento do território da seccional. Fábio 

questionou se a live estava garantida, e Maria Auxiliadora e Ednei confirmaram que 

sim; que eles juntamente com os demais membros da CRE que são Andresa Lopes do 

Santos, CRESS/SP 31.232, Edson Mauricio Cabral, CRESS/SP 22.387, Leonir Viana 

dos Santos, CRESS/SP 26.327 e Valdecio Carlos da Silva Junior, CRESS/SP 61.202 

participaram com os conselheiros da direção estadual Nicole Barbosa de Araújo, 

Laressa de Lima Rocha e Ubiratan de Souza Dias Júnior de uma reunião na modalidade 
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on-line no dia 14 de maio de 2021 e o conselheiro Ubiratan disse que é possível a 

realização da live e que toda estrutura será garantida pelo CRESS. A participante da 

chapa Jessica disse que os membros ainda estão em dúvida se farão, além dessa live 

garantida pelo CRESS, mais uma live realizada pela própria chapa., que decidiriam 

posteriormente. Outro questionamento que Jéssica e Fábio fizeram é sobre ter acesso à 

mala direta pois consta no Código Eleitoral que a chapa pode ter acesso à mesma, e 

Maria Auxiliadora informou que o Presidente da CRE, Edson fez esse questionamento 

na reunião do dia 14 de maio de 2021, e que o encaminhamento na reunião foi remeter 

essa dúvida à Assessoria Jurídica do CRESS, mas Maria Auxiliadora disse que passaria 

essa dúvida para Edson cobrar o mais rápido possível uma resposta do jurídico. Outra 

dúvida suscitada foi sobre as férias da Assessora de Comunicação do CRESS, Larissa 

Furtado, quando retornaria de suas férias, onde Ednei e Maria Auxiliadora informaram 

que a conselheira do CRESS Laressa, explicou que a direção tentou adiar as férias de 

Larissa, mas não foi possível pois devido a realização de várias atividades remotas por 

conta do mês de maio que comemora o dia do assistente social, não foi possível mais 

adiar  suas férias, e Ednei e Maria Auxiliadora se comprometeram de ver na CRE qual a 

data que a assessora voltará das férias. Como encaminhamento ficou marcada uma 

próxima reunião on-line para o dia 31 de maio de 2021 às 19:30 sendo solicitado pelos 

membros da chapa que a Comissão de Comunicação do CRESS/SP, composta por 

conselheiros possam participar. Por outro lado, os membros da chapa se 

comprometeram em trazer uma proposta para a live, com data definida e o nome da 

pessoa que fará a análise de conjuntura. Não havendo mais nada a tratar a reunião 

encerrou às 21:00 da qual eu, Maria Auxiliadora Pereira da Silva, lavrei a presente ata 

que vai assinada pelo presidente da CRE/SP. 
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