
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 10ª REGIÃO 
Comissão Regional Eleitoral – CRE 

ATA nº 07/2020 CRE 
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 1 

Regional Eleitoral do CRESS 10ª Região, sito Rua Coronel André Belo, 452, sala 201, Bairro 2 

Menino Deus, Porto Alegre/RS. Estiveram presentes: Roberta Rama de Brito, Fabiana Beretta 3 

Bialoglowka, Lizandra H. Passamani, tendo início às 18 horas. Os assuntos tratados e as 4 

respectivas definições foram: A) RETORNO DE E-MAIL COM RELAÇÃO A PUBLICAÇÃO DAS 5 

ATAS: Após reenvio do questionamento sobre os fluxos e trâmites para publicações das atas, de 6 

acordo com a LAI, a conselheira e coordenadora da Comissão de Comunicação e Transparência, 7 

Eliana, informou através de e-mail, em 25/01/2020, que a CRE encaminhasse as atas para 8 

publicação, não explanando orientações específicas sobre os conteúdos. Salientamos que a 9 

busca por orientações com a Comissão responsável pelas publicações do CRESS se deu em 10 

razão da preocupação relacionada a natureza das informações a serem publicizadas, 11 

considerando a competência da Comissão de Transparência a partir do Decreto 7.724/2012. 12 

Sendo assim, a CRE, encaminhará os arquivos das atas de nº 01 a 07 para que sejam publicadas 13 

conforme previsto na LAI. B) OFÍCIO CHAPA 1: Com relação a solicitação realizada através de 14 

ofício, a qual consiste em ter vistas das atas de todas as reuniões realizadas pela CRE 15 

CRESSRS, até a data em que o ofício foi protocolado. A CRE, por entender que a solicitação é 16 

legítima, encaminhou e-mail com proposta de datas e horários, em que o/os membro/os da 17 

comissão estarão disponíveis para recebê-las, conforme orientação da Assessoria Jurídica. A fim 18 

de otimizar o processo foi realizado contato telefônico com a representante que protocolou o 19 

pedido de vistas, informando sobre o e-mail encaminhado. A Comissão sugere as seguintes datas 20 

e horários: dia 30 de janeiro do corrente ano, nos horários das 10h às 12h e das 13h às 18h; no 21 

dia 31 de janeiro das 10h às 12h e das 13h às 15h. C) ACESSO AO E-MAIL DA CRE: A 22 

trabalhadora Patrícia informa que encaminhou e-mail para a assessora de comunicação, no dia 27 23 

de janeiro do corrente ano, tendo em vista que não estava acessando o e-mail da Comissão. Após 24 

orientação do técnico de informática as atividades foram retomadas. D) OFÍCIO CIRCULAR 25 

CFESS Nº 17/2020: Com relação ao ofício encaminhado a todas as Chapas, sobre a possibilidade 26 

de inserção de informações facultativas que poderão ser inseridas no link das Eleições, até o 27 

presente momento, nenhuma chapa manifestou-se com relação a demanda. E) INSERÇÃO DOS 28 

DADOS NO SISTEMA: A presidente da CRE agendou com a trabalhadora de referência, para 29 

inserir os dados no sistema, dia 05 de fevereiro do corrente ano. F) PRÓXIMA REUNIÃO: será 30 

agendada conforme as demandas do processo eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi 31 

encerrada a presente reunião da Comissão Regional Eleitoral às dezenove horas e trinta minutos 32 

que será assinada por mim, Roberta Rama de Brito e pelos demais presentes. 33 
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       ______________________________ 

Roberta Rama de Brito 

AS CRESS 8082 - 10ª Região 

CRE CRESSRS 

 

       ______________________________ 

Lizandra Hoffmann Passamani AS CRESS 9329 

- 10ª Região 

CRE CRESSRS 
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       _____________________________ 

Fabiana Beretta Bialoglowka 

AS CRESS 9605 - 10ª Região 

CRE CRESSRS 
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