
 

 

ATA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO CHAPAS CRESS/DF 

 
Ao décimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu-se na sede do Conselho 

Regional de Serviço Social do Distrito Federal a Comissão Regional Eleitoral (CRE), instituída pela 

Portaria 024/2022 do CRESS/DF, para deliberar 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/DF   no   triênio   2023/2026. 

A CRE/DF analisou toda a documentação apresentada pela única chapa inscrita para concorrer à 

Diretoria CRESS/DF, Chapa nº 01 - “Reconstuir e Fortalecer: é tempo de democracia, ação e esperança”, 

com base na Resolução CFESS nº 919/2019. 

Comissão Regional recebeu os documentos que deveriam comprovar o pedido de desincompatibilização 

das/os conselheiras/os Karina Aparecida Figueiredo - CRESS/DF nº 2187, Gislaine Andrea Almeida 

Medeiros - CRESS/DF nº 5539, Ágata Parentes Ferreira - CRESS/DF nº 5919, Valneia Martins da Silva 

- CRESS/DF nº 5447 ,Shirlei Pereira Gomes dos Santos - CRESS/DF nº 4929 e Lucas Elpídio Ramos 

da Silva - CRESS/DF nº 5586, junto à Diretoria do Cfess, Cress ou Seccionais, conforme o ANEXO 6 

da Instrução Normativa CNE nº 01/2022, que ficou comprovado pela Portaria nº. 001/2023 

CRESS/DF, a qual contém a comprovação de recebimento pelo Conselho. 

Devidamente comprovada o recebimento da desincompatibilização das/os conselheiros/candidatas/os 

pelos respectivos Conselhos Federal e Regionais e com a entrega demais declarações comprobatórias 

decidiu pelo DEFERIMENTO da inscrição da Chapa e cientificação do seu representante, caracterizando 

o encerramento de inscrição de chapas concorrentes ao CRESS/DF.  

Eu, Gabriela Feitosa Pereira, presidente da CRE/DF lavrei a presente ata que vai por mim assinada e 

demais membros da comissão 

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

Gabriela Feitosa Pereira 

Presidenta Comissão Regional Eleitoral CRESS/DF 

 
Grace Kele da Silva 

Membra Comissão Regional Eleitoral CRESS/DF 
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