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ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP 

 

No dia 2 de junho 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 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 da assistente social 

Andresa Lopes dos Santos - CRESS/SP 31.232 e do assistente social Ednei Nunes dos 

Santos - Cress/SP 49.661. A presidência prestou informações sobre a devolutiva dos 

ofícios CRE  nº 134/21 e 135/21, que consultam, respectivamente, a CNE e o 

CRESS/SP sobre providências a serem tomadas em relação ao presente pleito eleitoral. 

De acordo com Edson, apenas a CNE se manifestou até o presente momento, 

informando que houve alteração da empresa responsável pela execução dos 

procedimentos eleitorais. O site www.votaassistentesocial.com.br continuará com o 

mesmo endereço e oferecerá o serviço 'Fale Conosco', no qual constam o telefone da 

central de atendimento e o web chat, iniciando no dia 17 de junho de 2021 das 8h às 12h 

e das 14h às 18h, horário de Brasília. Após as 18h, as solicitações serão enviadas para 

uma caixa postal e respondidas pela equipe de atendimento. Quanto às senhas para 

votação, a CNE informou no ofício que o procedimento será similar ao das eleições 

passadas, em que a senha provisória será enviada por e-mail e o/a profissional deverá 

alterar para uma senha definitiva, através do site www.votaassistentesocial.com.br. O 

tutorial e as dúvidas sobre esses procedimentos serão disponibilizados no site. A 

empresa responsável informará a senha apenas às/aos integrantes da CNE e CRE, que 

poderão acompanhar o quórum de votação. O resultado só será disponibilizado depois 

da finalização das eleições. Foi deliberado que todas as informações prestadas pela CNE 

serão encaminhadas à chapa concorrente para ciência. Havendo devolutiva do 
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CRESS/SP, as informações serão reencaminhadas para a chapa. No que se refere a mala 

direta, foi informado que Jéssica foi comunicada, na condição de representante da 

chapa, que o CRESS/SP assegura o acesso sem custos de uma (01) mala direta, 

conforme direito da chapa estabelecido pelo art. 31 do Código Eleitoral. Valdecio 

informou que o vídeo de chamamento para o processo eleitoral foi compartilhado junto 

a CRE e que nos próximos dias será veiculado nas redes sociais do CRESS/SP. A CRE 

deliberou solicitar ao CRESS/SP que o vídeo seja exibido por mais de uma vez, como 

reforço da visibilidade ao processo eleitoral. Valdecio ficou responsável por levar esta 

solicitação ao conhecimento da direção estadual do CRESS/SP. Quanto ao informativo, 

foi reafirmada a opção da CRE pela correção gramatical no texto, ainda que fazendo 

prorrogar a divulgação em dois dias. Sobre a plenária virtual, Maria Auxiliadora 

comunicou a realização de reunião com a chapa e a direção do CRESS/SP, sendo 

deliberado por eles o dia 16 de junho de 2021 para a sua realização, com início às 

19h30min e uma hora e trinta minutos de duração. A chapa indicou os nomes das 

professoras Fabiana e Paula para fazer análise de conjuntura, mas resta pendente os 

dados pessoais para formalização dos convites. A programação detalhada e o protocolo 

foram deliberados na referida reunião. A CRE reafirmou o entendimento de que a 

plenária virtual tem por objetivo central promover o processo eleitoral, devendo a 

comissão responsável buscar o alinhamento com a chapa e as convidadas. Não havendo 

mais nada a tratar, a presidência declarou encerrada a reunião, às 21h30min, da qual eu, 

Valdecio Carlos da Silva Junior, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente 

da CRE/SP. 

 

EDSON MAURICIO CABRAL 
CRESS 22.387 

PRESIDENTE DA CRE-SP 
 


