
 

 

Ata da 2ª Reunião da Comissão Regional Eleitoral  

(Eleições Ordinárias 2023) 

 

Ata da 2ª Reunião da Comissão Regional Eleitoral do CRESS 11ª Região (Eleições Ordinárias 2023). 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se na sede do Conselho 

Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região presencialmente a Comissão Regional Eleitoral (CRE), 

instituída pela Portaria CRESS nº 001/2023  de 09 de janeiro de dois mil e vinte e três, para tratar dos 

assuntos relativos ao processo eleitoral ordinário para provimento de cargos referentes ao triênio 

2023 – 2026, com a seguinte pauta: Deliberação sobre a solicitação de inscrição de chapas para as 

eleições ao CRESS 11ª Região, Seccional de Londrina e Seccional de Cascavel no triênio 2023 – 2026. 

A CRE analisou toda a documentação apresentada da única chapa inscrita para concorrer ao CRESS 

11ª Região: Chapa nº 01 – “Ousadia de sonhar e resistir na construção do amanhã desejado”, com 

base na Resolução CFESS nº 919/2019. A CRE analisou toda a documentação apresentada da única 

chapa inscrita para concorrer à Seccional de Londrina: Chapa 01 – “Ousadia de sonhar e resistir na 

construção do amanhã desejado”, com base na Resolução CFESS nº 919/2019. A CRE analisou toda a 

documentação apresentada da única chapa inscrita para concorrer à Seccional de Cascavel: Chapa 

01 – “Ousadia de sonhar e resistir na construção do amanhã desejado”, com base na Resolução CFESS 

nº 919/2019. Mediante análise de todos os documentos apresentados pelas três chapas para 

concorrer às eleições do conjunto CFESS/CRESS ao triênio 2023 – 2026, decidiu-se pelo deferimento 

da inscrição das três chapas. 
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