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Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Conselho

Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, sito Rua Coronel André Belo, 452, sala

201,  bairro  Menino  Deus,  Porto  Alegre/RS,  reuniu-se  a  Comissão  Regional  Eleitoral.

Estiveram presentes: Sibeli da Silva Diefenthaeler, Fabiana Beretta Bialoglowka e Mairi

Arezi.  A reunião teve  início  às  14h  com as  seguintes  pautas:  1)  Comunicação: 1.1)

Reiteramos a solicitação de acesso ao e-mail da comissão eleitoral com senha disponível

para  todos  membros  da  comissão  eleitoral,  inclusive  das  seccionais  em  caráter  de

URGÊNCIA, tendo em vista que o processo eleitoral  já iniciou e que há demandas a

serem resolvidas por correio eletrônico. 1.2) A Comissão Eleitoral  também gostaria de

solicitar  que  no  site  do  CRESS  haja  uma  chamada  reforçando  a  atualização  do

cadastramento vinculando a sua relação com a participação da votação nas eleições. 1.3)

A Comissão Eleitoral gostaria de solicitar que as informações sobre as eleições também

fossem enviadas para todos os e-mails dos assistentes sociais cadastrados no CRESSRS

como forma de divulgar o processo eleitoral e torná-lo o mais democrático possível, além,

da  divulgação  semanal  na  página  de  facebook  do  CRESSRS.  2)  Administrativo: A

Comissão Eleitoral solicita saber, diante da ausência da trabalhadora do administrativo do

CRESS designada para auxiliar a Comissão, tendo em vista que estará em período de

férias,  com  quem  deve  se  reportar  para  encaminhamentos  e  dúvidas  referentes  ao

processo  eleitoral.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada  a  presente  reunião  da

Comissão Regional Eleitoral será assinada por mim, Sibeli da Silva Diefenthaeler e pelos

demais presentes. 

      _____________________________
Sibeli da Silva Diefenthaeler 

AS CRESS 8782 - 10ª Região
Presidenta CRE CRESSRS

    _____________________________
Fabiana Beretta Bialoglowka 
AS CRESS 9605 - 10ª Região

CRE CRESSRS

       ______________________________
Mairi Arezi 

AS CRESS 3883 - 10ª Região
CRE CRESSRS



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

ATA nº 02/2019 CRE


