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ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO REGIONAL 

ELEITORAL (CRE) DO CRESS/SP 

 

No dia 09 de junho de 2021, às 20:00, 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, Edson Maurício 

Cabral – CRESS/SP 22.387, Leonir Viana dos Santos – CRESS/SP 26.327, Maria 

Auxiliadora Pereira da Silva, CRESS/SP 27.540 e Valdecio Carlos da Silva Júnior – 

CRESS/SP 61.202. Foi justificada a ausência da assistente social Andresa Lopes dos 

Santos – CRESS/SP 31.232. A reunião teve os seguintes pontos de pauta: 1- 

Chamamento das Eleições – já está nas redes sociais do CRESS (instagram,facebook) o 

chamamento às eleições extraordinárias da seccional de Campinas, mas a CRE acha que 

deveria ser divulgado mais vezes, portanto Valdecio enviou mensagens para o 

conselheiro do CRESS e membro da Comissão de Comunicação, Ubiratan de Souza 

Dias Junior, entretanto não obteve resposta, e afirmou que não iria mais cobrar uma 

resposta. Diante dessa informação Leonir avalia que a CRE deve insistir neste diálogo 

com a direção do CRESS pois o processo eleitoral tem que ser amplamente divulgado  

por ser o terceiro pleito, com o objetivo de obter o quórum mínimo. Diante disso Edson 

sugeriu que fará um ofício e encaminhará para a direção do CRESS recomendando que 

o chamamento seja apresentado mais vezes nas redes sociais do CRESS para que a 

categoria fique mais informada e assim possa votar. 2- Jornal Digital – Edson disse que 

não tem informações se já foram feitas as correções e se já está sendo divulgado, dando 

um sentimento de insegurança no andamento e conclusão desse trabalho e Ednei ficou 

de ver com a Presidenta do CRESS, Nicole Barbosa de Araujo, se já havia sido feita a 

correção para que o mesmo possa ser divulgado. 3- Live – a reunião com os membros 

da chapa que concorre à direção da seccional de Campinas, conselheiros do CRESS e 

membros da CRE para tratar sobre a realização da Live aconteceu no dia 31/05/21 e  
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Auxiliadora relatou resumidamente a reunião onde os membros, mas principalmente 

Fabio Rodrigues e Jessica Lima, fizeram várias perguntas (pró-labore, Mala Direta, 

dentre outras) para a  direção do CRESS/SP para garantir que a chapa com suas dúvidas 

respondidas utilizassem de várias estratégias para conseguir o objetivo final que é o 

quórum mínimo para se eleger; que houve os contratempos na definição dos dois nomes 

para o debate da live no dia 17/06/21, onde Fabiana declinou do convite por não ter 

agenda, ficando confirmado somente o de Paula Bortolan Bocaiúva para ser apreciado a 

tempo na reunião da Diretoria Executiva do CRESS dia 07/06/21. Entretanto somente 

no dia 08/06/21 conseguiram a confirmação de um terceiro nome que é o de Nathália do 

Nascimento. Ednei afirmou que o fato da maioria dos membros da chapa serem recém 

formados, com exceção de Fábio Rodrigues, dificultou o andamento da indicação e 

confirmação dos debatedores, mas que os demais membros da chapa foram muito 

amistosos com os membros da CRE. Ainda, Nicole havia encaminhado para alguns 

números de whatsapp um texto divulgando a live, entretanto havia erro de ortografia e 

ficou a dúvida se a Comissão de Comunicação tinha visto o erro (ao invés de Andresa 

ser membra da CRE estava escrito “lembra”) e se a comissão  já tinha visto o erro e 

feito a correção. Ainda, tinha a dúvida da data para o teste da live; o pagamento do pró-

labore, pois conforme Edson, a CRE pode fazer o convite às debatedoras, mas não é 

responsabilidade da comissão realizar os procedimentos para o pagamento, que essa live 

se diferenciou da do último processo extraordinário realizada com a participação da 

CRE visto que a debatedora, Márcia Eurico, não cobrou pró-labore mas sim participou 

pela militância. Essas dúvidas Ednei se responsabilizou de encaminhá-las para a 

presidenta do CRESS, Nicole, para serem respondidas. Outra dúvida sobre a live era se 

a mediação seria feita por Andresa da CRE, e Leonir se responsabilizou de fazer o 

contato com Andresa para ter a confirmação. Quanto à fala das debatedoras, Valdecio 

apresentou sua preocupação para que a live não perca o foco que é a apresentação dos 

membros e propostas da chapa, e dê mais ênfase às debatedoras com o trabalho que 
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realizam. Diante disso Valdecio se propôs a conversar com as debatedoras Paula e 

Nathália enfatizando o objetivo da live. 4- Mala Direta – Edson disse que informará à 

chapa que tem direito a uma mala direta conforme o Código Eleitoral e Resolução 

343/97. 5- Senha de acesso à votação e acompanhamento do processo eleitoral – 

somente terão acesso ao acompanhamento do processo eleitoral membros da CRE e da 

Comissão Nacional Eleitoral (CNE). Edson ficou de encaminhar os ofícios dando 

explicações sobre a senha de votação, senha para acompanhar o processo eleitoral, sobre 

o site www.votaassistentesocial, etc. 6- Lista de aptas/os a votarem – Edson informou 

que o CRESS/SP encaminhou mais uma lista de aptas/os a votarem. 7- Férias da 

assessora de Comunicação – Auxiliadora  disse  que Nicole informou que a assessora de 

comunicação, Larissa Furtado, retorna das suas férias dia 12/06/21. Não havendo mais 

nada a tratar a reunião encerrou às 21:40 e eu, Maria Auxiliadora Pereira da Silva, lavrei 

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