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Aos vinte quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a 1 

Comissão Regional Eleitoral do CRESS 10ª Região, sito Rua Coronel André Belo, 452, 2 

sala 201, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS. Estiveram presentes: Roberta Rama de 3 

Brito, Fabiana Beretta Bialoglowka e Mairi Arezi, tendo início às 18 horas. Os assuntos 4 

tratados e as respectivas definições foram: A) AVALIAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS: a 5 

Comissão a partir dos documentos recebidos até dia 21 de janeiro do corrente ano, 6 

conforme previsto no Calendário Eleitoral, procedeu o julgamento das diligências e 7 

manifesta-se da seguinte forma. A1) Chapa 01 “Defender, Resistir e Avançar” (Sede): 8 

Com relação a solicitação constante na Ata nº 05, de 16 de janeiro do corrente ano, 9 

informamos que as documentações que seguem foram apresentadas pela chapa. 10 

Documentos entregues e analisados: a) documentos previstos no art. 1º, item ‘a’, ‘b’ e ‘e’ 11 

da Instrução CNE nº 01/2019; bem como cada candidato apresentou os itens ‘c’ e ‘d’ da 12 

mesma instrução, de acordo com os anexos constantes na referida Instrução. Ainda foram 13 

entregues sem que houvesse solicitação o anexo 07 das candidatas Tuane Vieira Devit, 14 

Jéssika Ferreira de Lima e Renata Dutra Ferrugem. Cumpridas as diligências, a Comissão 15 

Regional Eleitoral, homologa a inscrição da Chapa 01. A2) Chapa 02 “Lutar e Mudar as 16 

coisas nos interessa mais: um CRESS para as/os trabalhadoras/es assistentes 17 

sociais!” (Sede): Com relação a solicitação constante na Ata nº 05, de 16 de janeiro do 18 

corrente ano, informamos que as documentações que seguem foram apresentadas pela 19 

chapa. Documentos entregues e analisados: a) Com relação ao esclarecimento referente 20 

ao nome da chapa, identificamos que os candidatos que haviam descrito o mesmo de 21 

forma equivocada, as declarações foram apresentadas novamente. b) Foram 22 

apresentadas as declarações originais dos itens ‘c’ e ‘d’ dos integrantes Jiovani Vitório 23 

Romanzini, Marisete Mara Wieczorek, Andreia Regina Ribeiro e da candidata Sonia Maria 24 

A. F. de Almeida apenas o item ‘d’. A candidata Andreia Regina Ribeiro apresentou a 25 

certidão de regularidade e a candidata Jamile de Freitas Serres substituiu a certidão de 26 

regularidade que era de outra profissional, apresentando a sua. c) Apresentado, conforme 27 

previsto no art. 1º, item ‘b’ da Instrução CNE nº 01/2019, a segunda via da relação de 28 

candidatos. Cumpridas as diligências, a Comissão Regional Eleitoral, homologa a 29 

inscrição da Chapa 02. A3) Chapa 01 “Mobilizar, construir e resistir” (Seccional de 30 

Pelotas): Com relação a solicitação constante na Ata nº 05, de 16 de janeiro do corrente 31 

ano, informamos que as documentações que seguem foram apresentadas pela chapa. 32 

Documentos entregues e analisados: a) os inscritos, Diego Rodrigues Gonçalves e Nicole 33 

de Quadros Garcia, apresentaram a Certidão de Regularidade do CRESSRS, substituindo 34 

os comprovantes de pagamento das anuidades. Cumpridas as diligências, a Comissão 35 

Regional Eleitoral, homologa a inscrição da Chapa 01. A5) Cientificação dos 36 

Resultados dos Registros das Chapas: Concluídas as análises, a Comissão procedeu 37 

a cientificação do membro subscritor do pedido de registro de cada chapa, conforme art. 38 

38, § 4º, encaminhando, através de e-mail, um ofício da Comissão homologando as 39 

inscrições. E, solicitará ao trabalhador de referência que realize contato telefônico, no dia 40 

27 de janeiro do corrente ano, para cientificar o recebimento dos mesmos. Seguindo a 41 

ordem expressa na ata, os e-mails foram encaminhados para: a) Chapa 01 “Defender, 42 

Resistir e Avançar” (Sede), para a assistente social Monique Bronzoni Damascena, pelo 43 

endereço de e-mail: moniquedamascena@gemail.com e niquyebd@hotmail.com; b) 44 

Chapa 02 “Lutar e Mudar as coisas nos interessa mais: um CRESS para as/os 45 
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trabalhadoras/es assistentes sociais!” (Sede) para a assistente social Elisa 46 

Scherer Benedetto, através do endereço de e-mail: elisabenedetto89@gmail.com; c) 47 

Chapa 01 “Mobilizar, construir e resistir” (Seccional de Pelotas) para a assistente social 48 

Gabriela Spotorno, através do endereço de e-mail: gabrielaspotorno@furg.br e 49 

gabrielaspotorno@hotmail.com. B) INFORMATIVO DA COMISSÃO: A CRE elaborou o 50 

2º informativo a ser divulgado junto a categoria, visando publicizar o andamento do 51 

processo eleitoral e das inscrições das chapas. O material foi encaminhado a Comissão 52 

de Comunicação do CRESSRS, após concluídas as análises e envio dos e-mails as 53 

respectivas chapas, para divulgação nos meios oficiais do Conselho. C) OFÍCIO 54 

CIRCULAR CFESS Nº 17/2020: O ofício refere sobre as informações facultadas às 55 

chapas para serem inseridas no site das eleições do conjunto CFESS/CRESS 2020/2023, 56 

as quais devem ser apresentadas pela CRE. Informar que haverá um site que reunirá 57 

todas as informações sobre os procedimentos para votação 58 

(www.votaassistentesocial.com.br), o qual já está no ar para consulta. Neste teremos um 59 

link de “chapas”, onde serão inseridas as informações obrigatórias sobre as chapas 60 

inscritas (nomes e cargos), assim como informações facultativas, mas que podem ser 61 

úteis aos/às eleitores/as e às chapas para a realização de campanha: foto individual 62 

dos/as candidatos/as (tam. máx. 1MB em formato PNG ou JPEG) e programa de chapa 63 

(em formato PDF). Informar as Chapas que caso optem pelo envio das informações 64 

facultativas possuem o prazo de 30 dias para encaminharem o referido material para o e-65 

mail: eleicoes@cressrs.org.br , a partir da data do ofício. D) INSERÇÃO DOS DADOS NO 66 

SISTEMA: agendar com a trabalhadora de referência da Comissão a inserção dos dados 67 

obrigatórios e posteriormente os facultativos, conforme as chapas forem enviando. A 68 

atividade será acompanhada por um membro da CRE. Ressaltamos que o prazo para o 69 

cadastro das chapas no sistema é de 10 de janeiro à 10 de fevereiro do corrente ano. E) 70 

PRÓXIMA REUNIÃO: será agendada conforme as demandas do processo eleitoral. Nada 71 

mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da Comissão Regional Eleitoral 72 

às 22 horas que será assinada por mim, Roberta Rama de Brito e pelos demais presentes. 73 

 74 
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       ______________________________ 

Roberta Rama de Brito 

AS CRESS 8082 - 10ª Região 

CRE CRESSRS 

 

       ______________________________ 

Mairi Arezi 

AS CRESS 3883 - 10ª Região 

CRE CRESSRS 
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       _____________________________ 

Fabiana Beretta Bialoglowka 

AS CRESS 9605 - 10ª Região 

CRE CRESSRS 
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