
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL  

CRESS – 10ª REGIÃO  

ATA 01 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL E  

SUBCOMISSOES ELEITORAIS. Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e  

vinte e dois, às 17 horas e 33 minutos, reuniram-se representantes da comissão regional  

eleitoral e subcomissões regionais, na modalidade online através da plataforma Google  

Meet, substituindo assim a reunião na sede do CRESSRS, Rua Coronel André Belo,  

452/201, Bairro Menino Deus - Porto Alegre/RS. Estiveram presentes: Daiana Maturano  

Dias Martil, Paolla Stefenon, Andreia Fernandes, Marisete Wieczorik, Susane Souza,  

Marlize Guaragni Viessiri, Lucélia Amaral Gomes, Flávia Azolin (Assessora de  

Comunicação), Cauê Vieira (Assessor Jurídico). a) Assessoria jurídica, documentos e  

publicações: Inicialmente Cauê explanou sobre alguns aspectos que devemos estar  

atentos, em especial, nas situações de irregularidades e impugnações. As portarias  

relacionadas ao processo eleitoral pelo CFESS já estão publicados no site do CRESSRS e  

no portal da transparência. Restam pendentes os formulários oficiais, ainda não enviados  

pelo CFESS. As portarias e declarações que institui a Comissão Regional Eleitoral também  

já estão publicadas, não havendo pendencias. Contudo, observou-se que na notícia  

vinculada ao Jornal do Comércio o cronograma está com datas divergentes.  

Encaminhamento: Será solicitado ao trabalhador de referência para encaminhar errata  

com o cronograma oficial do CFESS. b) Trabalhador/a de Referência: Patrícia será a  

trabalhadora de referência da Comissão Regional Eleitoral, e estará em férias de 13 a 29  

de dezembro. Durante este período a trabalhadora Daniela a substituirá. c) Fluxo de  

inscrição: As chapas entregarão os formulários oficias e documentos para a trabalhadora  

de referência no CRESS, que fará a primeira verificação, em especial, quanto a  

regularidades. A documentação também será analisada pelo assessor jurídico e estando a  

documentação apta, a CRE será acionada e ao menos 3 integrantes farão a análise final  

para homologação. d) Comunicação no processo eleitoral: O site e redes sociais do  

CRESSRS contém conteúdo referente ao processo eleitoral e chamado para a atualização  

cadastral. Encaminhamentos: Para potencializar a comunicação com a base, 1 (uma) vez  

por semana será publicada nas redes sociais (neste caso, priorizar o stories) chamadas  

para atualização cadastral e referente ao processo eleitoral. As publicações também  

deverão indicar o link para direcionamento para o site. No Site será mantido o banner de  

atualização cadastral, e o conteúdo referente à eleição estará fixada para facilitar a  

localização aos visitantes do site. As atas e demais documentos deverão ser  

encaminhadas para o e-mail da assessoria comunicação:  

comunicação.cressrs@gmail.com. e) E-mail da CRE: O CRESSRS tem e-mail da CRE:  

cre@cressrs.org.br. Encaminhamento: Juliana ficará na responsável pelo controle dos e- 

mails e compartilhamento com a comissão quanto ao conteúdo das correspondências  

eletrônicas recebidas.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da  

Comissão Regional Eleitoral às 18 horas e 26 minutos, que terá esta ata assinada por mim,  

Juliana Bragato Cezar, Presidenta da Comissão Regional e pela conselheira suplente da  

Comissão Regional Eleitoral, Marlize Guaragni Viessiri...........................................................   

 
 
_____________________________  
          Juliana Bragato Cezar  
   AS CRESS 10365 - 10ª Região  
Presidenta da Comissão Regional Eleitoral 

 
 
    _______________________________  
      Marlize Guaragni Viessiri 
   AS CRESS 08714 - 10ª Região  
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