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ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de 2021, às 17:30 h., teve início a reunião 

da Comissão Regional Eleitoral (CRE) 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 Lima, Gabriela Brito, Raydani Rocha 

Santos e Fábio Rodrigues. A primeira parte da reunião contou com a participação das 

conselheiras/os da Direção Estadual do CRESS/SP Nicole Barbosa de Araujo, Pammela 

Barbosa Galdino e Ubiratan de Souza Dias Junior. Fabio iniciou apontando que esta 

reunião foi sugerida com a finalidade de se pensar estratégias para a realização da Live 

(data, horário, duração, etc); referiu ter dúvidas a respeito da Mala Direta e querer 

conversar com a Comissão Regional Eleitoral (CRE) sobre estratégias conjuntas viáveis 

para o território específico da Seccional. Já Jéssica apontou, após refletirem sobre a 

possibilidade de realizarem uma ou duas lives, decidiram focar energias para a 

realização de uma live apenas garantida pelo CRESS. Pensaram, então, em dois nomes: 

Fabiana (já esteve na live anterior e faz parte da ABEPSS) e Paula Bocaiuva (tem 

inserção e é referência em uma região importante da Seccional). Fabio questionou sobre 

a possibilidade das palestrantes receberem o pró-labore e apontou que a chapa pensou 

entre os dias 14 a 18 de junho/21 para a realização da live. Após tais considerações, 

Nicole apresentou-se e relembrou os dois processos eleitorais anteriores, parabenizando 

às/aos membros da chapa pela insistência e coragem de participarem do pleito 

novamente. Afirmou que o CRESS/SP manteve o diálogo no processo extraordinário, 

visando garantir as mesmas condições do processo ordinário; porém, ressalta que 

precisou haver adaptações entre os processos. Desta forma, a tendência é que sejam 
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mantidas as mesmas condições, com a diferença do tempo hábil, que neste caso é muito 

menor. Relembra que houve a tentativa junto à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e ao 

CFESS de adiamento do pleito, devido principalmente às condições sanitárias pelas 

quais atravessam o Estado de São Paulo, mas a resposta foi negativa. Por conta disso, 

algumas coisas ficaram inviabilizadas, como o envio do Jornal impresso pensando nos 

cuidados de saúde no seu manuseio pelos Correios (preocupação da CRE) e também por 

não ter tempo hábil para seu envio. Sobre este material, Nicole informa que já ficou 

pronto o material para o jornal digital, mas por causa de uma pequena correção ainda 

não subiu às redes. Sobre a Mala Direta, informa que chegou hoje o retorno da 

assessoria jurídica do CRESS, mas ainda não houve tempo para leitura/análise dessa 

resposta. Aponta que o envio das mensagens teve um retorno muito importante, e será 

utilizado como estratégia o envio em massa no período da eleição, até para haver a 

possibilidade de orientação das pessoas. Sobre a live, Nicole garantiu que a Live será 

transmitida pelo youtube do CRESS, e a sua divulgação pelo facebook e instagram do 

CRESS, mas é preciso organizar esta ação (exemplo: ter uma empresa que garanta o 

audiovisual). Aponta para a necessidade de se preestabelecer a quantidade de pessoas 

que estarão presentes (da chapa, as palestrantes, quantas pessoas da CRE ficarão para 

fazer a mediação). Sobre as datas, apontou que no dia 17/06 haverá um grande evento, o 

que pode “tirar” público da live, uma vez que parte da categoria pode estar inscrita para 

participar deste outro evento. Já em relação ao dia 18/06, nesta data haverá reunião do 

Pleno do CRESS/SP; as demais datas estão livres. Foi apontado que as palestrantes 

poderão receber pró-labore de acordo com a graduação de cada uma. Auxiliadora se 

apresentou bem como Ednei e relembrou a divisão de tarefas feita pela CRE e avisou 

que já ficou pronto o vídeo de chamamento para a categoria votar nas eleições; está 

faltando ser editado, o qual foi gravado por ela, por Ednei e por Valdecio Carlos da 

Silva Júnior – CRESS 61.202. Pondera, também, que por haver apenas uma chapa no 

pleito, pensou-se em dar mais autonomia para que convidassem alguém da própria 
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região para a/s palestra/s. Referiu que a CRE também tem algumas dúvidas sobre o site 

“votaassistentesocial” onde a CRE encaminhou ofício à CNE solicitando explicações 

sobre o site, sobre ter senha para os membros da CRE e membros da chapa  

acompanharem a eleição, dentre outras. Apontou, em relação à live, ser importante 

pensarmos o tempo das falas, quem vai falar pela chapa. Sobre a medição da live, 

reforça que será feita pela CRE e que será somente um componente que, possivelmente, 

seja Andresa Lopes dos Santos, CRESS 31.232, se ela tiver disponibilidade; que a CRE 

fará a abertura e encerramento da Live, mas que a live terá a “cara” da chapa. Fabio 

retoma a palavra ponderando que o Código Eleitoral garante o direito da chapa ter 

acesso à Mala Direta. Desta forma, questiona se será encaminhada apenas uma Mala 

Direta ou se haverá repetições de envios (semanalmente, por exemplo). Questiona, 

também, se esse envio via whatsapp se dará de acordo com o banco de dados do 

CRESS/SP ou se a chapa deve encaminhar os dados das/os eleitoras/es para o 

CRESS/SP. Outra dúvida apontada refere-se ao convite às palestrantes: o CRESS/SP ou 

a chapa, quem deve fazer os convites onde Nicole respondeu que é a CRE que faz o 

convite. Jéssica pergunta se a live pode ser divulgada via Mala Direta. A esses 

questionamentos, Nicole responde reiterando que o direito à Mala Direta consta no 

Código Eleitoral desde 1997, mas aponta que impressos são muito caros e a Seccional 

de Campinas é a que tem mais demora em receber os materiais via Correios (refere que 

não se sabe o por quê dessa demora em chegar os materiais para Campinas). Refere, no 

entanto, que o envio via e-mails tem tido boa efetividade. Informa que haverá reunião 

ainda nesta data, às 19:00 h da Comissão de Comunicação com a assessoria jurídica e 

será feito o debate sobre a possibilidade de disponibilizar outro material que a chapa 

criar, no entanto, o CRESS/SP tem limite para envio de Malas Diretas. Sobre mandar 

via mala Direta informando da Live, Nicole aponta que pode ser feito sim, e solicita que 

a chapa aponte qual a periodicidade para seu envio (duas vezes, três vezes, começo ou 

fim da semana). Sobre as mensagens via whatsapp, informa que são usados contatos do 
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banco de dados do CRESS/SP, ponderando que no processo anterior houve muitas 

atualizações de dados no CRESS/SP. Refere que as mensagens de texto não têm tanto 

retorno quanto as de whatsapp. Sobre o convite para a live, informa que haverá uma arte 

institucional que já é definida pelo CFESS contendo as informações da chapa. Por ser a 

eleição um evento do CRESS/SP, a chapa pode replicar esse material. Ubiratan pondera 

que quanto menos pessoas  para falar na live, melhor, por conta da tradução simultânea 

de LIBRAS. Sobre enviar via Mala Direta, aponta que esse tipo de envio não tem dado 

o retorno suficiente, pois muitos e-mails acabam se perdendo nas caixas de “spam”; 

sendo assim, considera que essa não deva ser a principal aposta para atrair as pessoas 

para votar e atingir o quórum mínimo, mas as mensagens de whatsap é mais interesante. 

Auxiliadora refere que a CRE poderá fazer o convite às palestrantes. Ednei considera 

ser importante que a chapa confirme com as palestrantes a disponibilidade de 

participação na live antes de passar para a CRE  fazer o convite “oficial”. Auxiliadora 

afirma ser importante que a data e o roteiro da live sejam definidos ainda hoje. Nicole 

complementa a fala do Ubiratan alegando que não é bom ter muitas pessoas envolvidas 

na live, lembrando a necessidade de fazer os testes antes do evento. Sugere, então, que 

sejam duas debatedoras (como a chapa apontou), duas pessoas da chapa, uma pessoa da 

CRE e a tradução de LIBRAS. Sobre as questões financeiras, Nicole refere que ter que 

passar para deliberar na Executiva do CRESS/SP /21, para já começar a ser feita a 

divulgação. Caso essas definições ocorram antes dessa data, a divulgação pode começar 

antes. Fabio refere ter acordo com os apontamentos de Ubiratan, mas pondera que, por 

causa da situação de tempo escasso, é preciso “atacar de todos os lados”; questiona 

sobre o tempo necessário para a diagramação dos informativos. Nicole aponta que a 

Mala Direta o próprio CRESS/SP faz, mas ainda é preciso ler a resposta do Jurídico. 

Sugere que seja encaminhada uma Mala Direta no final desta semana. Jéssica questiona 

a quantidade de mala direta a ser enviada, se em três semanas pode enviar três malas 

diretas, ou seja, uma por semana, e Nicole reforça que a quantidade de envio de Mala 
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Direta será respondida com o parecer da assessoria jurídica do CRESS. Sobre o prazo, 

após o envio da chapa dá pra fazer em um ou dois dias a diagramação. Fabio lembra que 

haverá feriado nesta semana, o que diminui ainda mais o tempo hábil para o processo 

eleitoral. Pergunta às demais representantes da chapa sobre a possibilidade da live ser 

realizada no dia 16/06, e todos concordaram, ficando fixada esta data para a realização 

do evento. Questiona se a listagem de aptas/os a votar será entregue à chapa, e Ubiratan 

informa que essa listagem já consta no site do CRESS/SP, mas não pode haver a 

divulgação de nomes devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Nicole pondera 

que hoje em dia o próprio profissional consegue consultar se está apto ou não a votar. 

Neste momento, Nicole pediu licença para, junto com Pammella e Ubiratan se 

ausentarem da reunião, pois como haviam mencionado iriam participar da Reunião com 

a assessoria jurídica do CRESS. Integrantes da chapa e da CRE agradeceram a 

participação e disponibilidade das/o representantes do CRESS/SP nesta reunião, 

elucidando diversas questões que ainda geravam dúvidas. A CRE e as/o representante 

da chapa continuaram a reunião para a definição do roteiro da live, que ficou fixado 

desta forma: 

19:30: Abertura / Contextualização (CRE) = 10 min.; 

19:40: Vídeo de apresentação dos membros  da Chapa  = 5 min.; 

19:45: 1ª palestrante (análise de conjuntura) = 20 min.; 

20:05: Apresentação das Propostas (Chapa) = 10 min.; 

20:15: 2ª palestrante (análise de conjuntura) = 20 min.; 

20:35: Debate / perguntas no chat  sobre as propostas da chapa=(25 min.;) 

21:00: Encerramento da Live(CRE) 

 

Auxiliadora solicita para a chapa que providencie a Ementa das falas, nome completo 

das debatedoras, e-mail e telefone de contato e encaminhe para ela para que a CRE 

possa dar os devidos encaminhamentos. Sobre a ata da reunião passada, questiona se a 
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chapa deseja complementar alguma informação (nomes completos dos membros da 

chapa, por exemplo e outras questões) pois a CRE deverá encaminhar para o CRESS 

para colocar no modelo padrão. Integrantes da chapa referem que aprovam a ata como 

foi redigida. Não havendo mais nada a tratar, a reunião encerrou-se às 19:30 e eu, Ednei 

Nunes dos Santos, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente da CRE/SP. 

 

EDSON MAURICIO CABRAL 
CRESS 22.387 

PRESIDENTE DA CRE-SP 
 


