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

ATA nº 01/2019 CRE

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se a
Comissão Regional Eleitoral (CRE) do CRESS 10ª Região, em sua sede, sito Rua Co-
ronel André Belo, 452/201, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS. Estiveram presentes as
integrantes da comissão:  Sibeli  da Silva Diefenthaeler,  Lizandra Hoffmann Passamani,
Mairi Arezi e a trabalhadora de referência da CRE Patrícia Silva Garcia. A reunião iniciou
às 9:30h com os seguintes assuntos tratados: 1) Organização das inscrições das Cha-
pas: a) recebimento de inscrições diretamente na Sede, de forma presencial, conforme a
resolução CFESS/CRESS 919/2019, para a trabalhadora de referência Patrícia Silva Gar-
cia, que emitirá protocolo indicando os itens recebidos e gerando número de protocolo,
para posterior avaliação da Comissão; b) Os documentos entregues serão colocados em
uma pasta que será guardada em uma gaveta com chave, a ser indicada pelo Conselho.
Será necessário duas cópias da chave, uma para a trabalhadora e outra para a Presiden-
te da Comissão. Encaminha-se providências. 2) Comunicação do processo eleitoral: a)
Solicitar para a asessora de comunicação a divulgação do processo eleitoral por meio ele-
trônico, via site do CRESSRS, por meio de banners, onde conste as normativas que o
CFESS emetiu sobre o processo eleitoral e o alerta quanto a necessidade de recadastra-
mento para a atualização de dadoos, até 31 de dezembro de 2019, visto que estes dados
são obrigatórios para a participação no processo eleitoral; b) A Comissão Eleitoral solicita
a reativação do e-mail da mesma, visto este estar desativado desde o último processo. 3)
Reuniões da Comissão: a) Ficou acordado que a primeira reunião para a avaliação das
chapas será as 17:15h na Sede do CRESS, no dia 13 de janeiro de 2020; b) Haverá ca-
pacitação, ainda sem data marcada, sobre o sistema online de votação que será agenda-
da pelo CFESS. Sem mais, lavramos a presente ata. 
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