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Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão
Regional Eleitoral  do CRESS 10ª Região, sito Rua Coronel André Belo, 452, sala 201,
Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS. Estiveram presentes: Sibeli da Silva Diefenthaeler,
Roberta Rama de Brito e Fabiana Beretta Bialoglowka. A reunião iniciou-se às 17 horas
sendo coordenada pela presidenta Sibeli da Silva Diefenthaeler. Os assuntos tratados e
as respectivas definições foram: A) AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS CHAPAS:
a Comissão concluiu a avaliação das documentações entregues por todas as chapas e
manifesta-se da seguinte forma.  A1) Chapa 01 (Sede): Com relação a documentação
entregue pela chapa denominada  “Defender, Resistir e Avançar”, observamos o que
segue:  a)  deverá apresentar os documentos previstos no art.  1º,  item ‘a’,  ‘b’ e  ‘e’ da
Instrução CNE nº 01/2019; bem como cada candidato deverá apresentar os itens ‘c’ e ‘d’
da mesma instrução, conforme os anexos constantes na referida Instrução, os quais estão
disponíveis na página institucional do CRESSRS e do CFESS.  A2) Chapa 02 (Sede):
Com relação  a  documentação  entregue  pela  chapa  denominada  “Lutar  e  Mudar  as
coisas  nos  interessa  mais:  um  CRESS  para  as/os  trabalhadoras/es  assistentes
sociais!”, observamos o que segue: a).não ficou nítido o nome correto da Chapa, pois os
integrantes a escrevem de diferentes formas.  Assim solicitamos que seja informado o
nome  oficial  que  será  utilizado.  Além  disso  solicitamos  que  sejam  apresentadas  as
declarações originais dos itens ‘c’ e ‘d’ dos integrantes Jiovani Vitório Romanzini, Marisete
Mara Wieczorek, Andreia Regina Ribeiro e para Sonia Maria A. F. de Almeida, apenas o
item ‘d’. A candidata Andreia Regina Ribeiro não apresentou a certidão de regularidade,
devendo providenciar a mesma. Já a candidata Jamile de Freitas Serres apresentou uma
certidão de regularidade de outra profissional, por esta razão solicitamos que a substitua.
Ainda, que atendam ao previsto no art. 1º, item ‘b’ da Instrução CNE nº 01/2019, uma vez
que a referida relação foi apresentada em uma única via.  A3) Chapa 01 (Seccional de
Caxias  do  Sul):  Com  relação  a  documentação  entregue  pela  chapa  denominada
“Mobilizar, Valorizar, Qualificar: uma gestão para todas!”, observamos o que segue:
a)  atendeu  todos  os  requisitos  previstos  na  Instrução  CNA nº  01/2019,  desta  forma,
homologa-se a inscrição desta Chapa.  A4) Chapa 01 (Seccional  de Pelotas):  Com
relação  a  documentação  entregue  pela  chapa  denominada  “Mobilizar,  construir  e
resistir”, observamos o que segue: a) os inscritos, Diego Rodrigues Gonçalves e Nicole
de Quadros Garcia, deverão apresentar a Certidão de Regularidade do CRESSRS, uma
vez  que  apresentaram  no  ato  da  inscrição  os  comprovantes  de  pagamento  das
anuidades, por não ser possível a impressão do documento solicitado naquela data. A5)
Encaminhamento das Avaliações aos Inscritos: Concluídas as análises, a  Comissão
procedeu a cientificação do membro subscritor  do pedido de registro  de cada chapa,
conforme art.  38,  §  4º,  encaminhando,  através de e-mail,  um ofício  da  Comissão  as
respectivas diligências a serem cumpridas até o dia 21 de janeiro de 2020, de acordo com
o  Calendário  Eleitoral.  E,  solicitará  ao  trabalhador  de  referência  que  realize  contato
telefônico,  no  dia  17  de  janeiro  do  corrente  ano,  para  cientificar  o  recebimento  dos
mesmos. Seguindo a ordem expressa na ata, os e-mail  foram encaminhados para: a)
Chapa  01  “Defender,  Resistir  e  Avançar”  (Sede),  para  a  assistente  social  Monique
Bronzoni  Damascena,  pelo  endereço  de  e-mail:  moniquedamascena@gemail.com e
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niquyebd@hotmail.com; b) Chapa 02 “Lutar e Mudar as coisas nos interessa mais: um
CRESS para as/os trabalhadoras/es assistentes sociais!” (Sede) para a assistente social
Elisa Scherer Benedetto, através do endereço de e-mail: elisabenedetto89@gmail.com;
c) Chapa 01 “Mobilizar, Valorizar, Qualificar: uma gestão para todas!”(Seccional de Caxias
do  Sul)  para  o  assistente  social  Rafael  Moreira,  através  do  endereço  de  e-mail:
rafinhajhs@gmail.com;  d)  Chapa  01  “Mobilizar,  construir  e  resistir”  (Seccional  de
Pelotas)  para  a  assistente  social  Gabriela  Spotorno,  através  do  endereço  de  e-mail:
gabrielaspotorno@furg.br e  gabrielaspotorno@hotmail.com.  B) INFORMATIVO DA
COMISSÃO: A CRE elaborou um informativo a ser divulgado junto a categoria, visando
publicizar o andamento do processo eleitoral e das inscrições das chapas. O material foi
encaminhado a Comissão de Comunicação do CRESSRS, após concluídas as análises e
envio dos e-mails as respectivas chapas, para divulgação nos meios oficiais do Conselho.
C) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: A Comissão registra que encaminhará e-mail para a
Comissão Nacional  Eleitoral  (CNE),  em razão das dificuldades para que esta reunião
fosse efetivada, tendo em vista questões externas a Comissão e ao CRESSRS. A saber, o
Conselho está nesta data sem atendimento a categoria,  por  falta  de energia elétrica,
água,  internet  e  telefone,  sendo  a  energia  resolvido  durante  a  reunião,  no  entanto,
permanecemos com a ausências dos demais. Para o envio dos e-mails necessitamos
rotear a internet pessoal das profissionais, com vistas a cumprir com os prazos previstos
no Calendário Eleitoral. D) PRÓXIMA REUNIÃO: A próxima reunião da Comissão deverá
ocorrer  entre  os  dias  22 e 24 de janeiro,  quando deverá  proceder  o  julgamento  dos
pedidos de registro que foram objeto de determinação de diligência. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente reunião da Comissão Regional Eleitoral às 20:40 horas
que será assinada por mim, Roberta Rama de Brito e pelos demais presentes. 
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