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ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2021, às 20h:00min, 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/SP 31.232, Edson 

Mauricio Cabral - CRESS/SP 22.387, Leonir Viana dos Santos - CRESS/SP 26.327, 

Valdecio Carlos da Silva Junior - CRESS/SP 61.202, Maria Auxiliadora Pereira da 

Silva - CRESS 27.540. Ausência justificada do assistente social Ednei Nunes dos 

Santos - Cress/SP 49.661. A presente reunião foi convocada para que os componentes 

da CRE dessem devolutiva sobre as tarefas assumidas em relação as ações propostas 

para divulgação e efetivação do processo eleitoral extraordinário em terceira chamada 

para a Seccional Campinas - triênio 2020-2023: Realização da live: Auxiliadora 

informou que no dia 24/05 p.p., ela e Ednei fizeram reunião com representantes da 

chapa. Na ocasião, explicaram aos presentes sobre a divisão de tarefas entre os 

membros da CRE, tendo em vista os prazos apertados para o processo eleitoral. Os 

representantes da chapa expressaram preocupação, se de fato, a live estaria garantida 

pela Direção do Cress/SP, além de preocupação com as férias da Assessora de 

Comunicação Larissa, questionando, inclusive, qual a data de retorno dela ao trabalho. 

Questionaram também se terão acesso a mala direta do Cress/SP. Disseram que ainda 

não decidiram se também farão uma live de iniciativa da chapa. Para a live oferecida 

pelo Cress/SP, pretendem convidar uma pessoa da região de Campinas para fazer 

análise de conjuntura. Foi agendada outra reunião para segunda-feira, 31/05, as 

19h:30min, para indicação de dia e horário da live, definição da programação e 

protocolos, sendo solicitada pelos representantes da chapa, a presença de membros da 

Comissão de Comunicação do Cress/SP. Ficou combinado que Auxiliadora ou Ednei 

ligará para Ubiratan que é membro da Comissão de Comunicação e diretor de referência 
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entre a CRE e a Direção do Cress/SP para informá-lo da necessidade da presença de um 

membro daquela Comissão na reunião com a chapa de Campinas. Edson encaminhará 

ofícios á Direção do Cress/SP e aos membros da chapa formalizando a atividade. Neste 

ponto, os membros da CRE também referiram não estar seguros em relação ao 

cumprimento pelo Cress/SP, das ações necessárias a efetivação do processo eleitoral, no 

sentido de garantir a plena divulgação do pleito eleitoral e de materiais da chapa 

concorrente. Ofícios: Leonir informou que elaborou minutas de ofícios para CNE e para 

o CRESS/SP com questionamentos sobre providências a serem tomadas em relação a 

este processo eleitoral, bem como que os membros da CRE fizeram contribuições. 

Edson demonstrou dúvidas se caberia a CRE fazer aqueles questionamentos em relação 

ao processo eleitoral.. Os demais membros da CRE presentes a reunião, entenderam que 

a Comissão tem legitimidade para fazer tais questionamentos, já que o fundamento 

baseia-se nas ocorrências do pleito eleitoral anterior. Diante desse entendimento, Edson 

ficou de fazer suas contribuições, socializar com Leonir que ficou responsável pela 

tarefa e, na sequência, encaminhar os ofícios para as respectivas instâncias. Mala Direta: 

Edson recuperou que na reunião com a Direção do Cress/SP em 14/05 p.p, foi dito pelos 

diretores presentes, que a mala direta é um direito da chapa se quiser fazer uso desse 

meio de comunicação. Entendeu que, em razão da pandemia de Covid 19, a mala direta 

será eletrônica. Acrescentando que sendo a mala direta eletrônica, há dúvidas sobre qual 

material fornecido pela chapa o Cress poderá aceitar para a mala direta, bem como se a 

chapa teria materiais suficientes para o informativo digital (jornal), para a mala direta e, 

possivelmente, para a página “Vota Assistente Social”. Andresa repassou que nas 

conversas sobre o informativo digital, a chapa sinalizou ter material que poderia ser 

utilizado na mala direta. Edson ficou de conversar com Ubiratan para dirimir essas 

questões e depois comunicar a chapa. Informativo Digital: Andresa informou que os 

textos da CRE e da chapa para o informativo digital, foram enviados no tempo 

estipulado pela Comissão de Comunicação. Contudo, o material voltou devido o 
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endereço de email indicado “comunicacao@cress-sp.org.br” ser da Assessora de 

Comunicação Larissa, que está de férias. Diante disso, enviou o material da CRE no 

endereço de email pessoal do diretor Ubiratan e orientou a chapa a enviar o material no 

endereço de email do Setor de Secretaria do Cress/SP “secretaria@cress-sp.org.br”, 

sendo confirmado por Ubiratan o recebimento. Andresa ficou de verificar com Ubiratan 

se os textos atendem as especificações da Comissão de Comunicação, e quando o 

informativo digital será disponibilizado as/aos assistentes sociais vinculadas/os a 

Seccional de Campinas. Vídeos de chamamento para o processo eleitoral: Valdécio 

informou que ele, Auxiliadora e Ednei, individualmente, gravaram os vídeos de 

chamamento para o processo eleitoral, os quais já foram encaminhados à Comissão de 

Comunicação para edição. Por último, Edson informou que recebeu dois comunicados 

da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) solicitando envio das listagens de aptos a votar e 

do quórum eleitoral da Seccional Campinas. Embora as listagens estejam publicadas na 

página do CRESS/SP, entendeu que o pedido é para que as listagens de aptos e quórum 

sejam encaminhadas formalmente para CNE. Assim, direcionará a solicitação para 

providências do Cress/SP. Não havendo mais nada a tratar, a presidência declarou 

encerrada a reunião, às 21h30min, da qual eu, Leonir Viana dos Santos, lavrei a 

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

 

EDSON MAURICIO CABRAL 
CRESS 22.387 

PRESIDENTE DA CRE-SP 
 


