
PARECER  DA  COMISSÃO  REGIONAL  ELEITORAL  SOBRE  DILIGÊNCIAS
REFERENTES AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA PARA O PLEITO
ELEITORAL DO CRESS 16ª REGIÃO/AL TRIÊNIO 2023/2026.

A Comissão Regional Eleitoral do Conselho Regional de Serviço Social da 16ª Região,

instituída pela Portaria CRESS nº 049 de 24 de outubro de 2022, reunida no vigésimo sexto dia do

mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, das 9h00min às 14h00min, na sede do Conselho

Regional de Serviço Social, no uso de suas atribuições legais, contidas no Código Eleitoral do

Conjunto  CFESS/CRESS,  aprovado  pela  Resolução  CFESS  nº  919/2019,  seguindo  às

determinações  contidas  no  artigo  38,  do  citado  Código  Eleitoral,  realizou  a  análise  dos

documentos para cumprimento das diligências encaminhadas à  CHAPA 2: “Renovação para

transformação e valorização”, que foram protocolados em vinte e quatro de janeiro de dois mil e

vinte e três, às onze horas e trinta e três minutos, pela candidata Ariane Cristina Lima dos Santos. 

Após  análise  das  documentações,  considerando  artigo  30º  do  Código  Eleitoral;

considerando ofício Circular CNE 003/2023 circular que define que os documentos escaneados

não podem ser  aceitos,  devendo ser  apresentados e  aceitos  somente os  documentos  originais;

considerando o Calendário do Eleitoral do conjunto CFESS/CRESS que estabelece o prazo do dia

24  de  janeiro  de  2023  para  cumprimento  de  diligências  pelas  chapas  e/ou  apresentação  de

contrarrazões pelo impugnado, a Comissão Regional Eleitoral resolve INDEFERIR a inscrição da

Chapa  2  “Renovação  para  transformação  e  valorização”  por  descumprimento  das  seguintes

diligências:

1.  Sobre   a  “Declaração  individual  dos(as)  candidatos(as)  a  serem  assinadas  pelo(a)

candidato(a), autorizando a inclusão de seu nome na chapa, especificando a que entidade e cargo

concorrerá”, a Comissão, até o prazo do dia 24 de janeiro,  não recebeu  a documentação original

de Ana Lúcia da Silva e de Jorge Borges Duarte Neto.

2. Sobre a necessidade de deixar nítido para qual  instância e cargo os/as candidatos/as

concorrem e, se na qualidade de membro efetivo ou suplente, a Comissão identificou a correção
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no preenchimento do cargo, mas a invalidade da documentação de Jorge Borges Duarte Neto por

não ter sido apresentada a documentação original até o prazo do dia 24 de janeiro.

3. Sobre a declaração do anexo 4, que consta não ter sido condenado/a por crime doloso,

por lesão ao patrimônio de natureza pública, por ato de improbidade administrativa, em virtude de

sentença  transitada  em  julgado,  salvo  em  caso  de  reabilitação  legal,  a  não  apresentação  da

documentação original, até o prazo do dia 24 de janeiro, de Ana Lucia da Silva,  Jorge Borges

Duarte Neto e Zenilton Rocha da Silva. No caso deste último foram entregues dois documentos

originais do anexo 3, faltando o anexo 4.

Conforme Art 38 do Código Eleitoral § 5º, “Da decisão da Comissão Regional Eleitoral

quanto  à  impugnação  ou  não  do  registro  das  chapas,  caberá  recurso  à  Comissão  Nacional

Eleitoral, no prazo de até 03 (três) dias úteis”, conforme calendário eleitoral.

Maceió, 26 de janeiro de 2023. 

Francine Lopes Miranda de Oliveira
Presidenta Comissão Regional Eleitoral

 Martha de Araújo Aragão Pinheiro
Membro Efetivo da Comissão Regional Eleitoral

Lidiane Ferraz de Almeida
Membro Suplente  da Comissão Regional Eleitoral

Valderí Teles do Nascimento Neto
Membro Suplente da Comissão Regional Eleitoral
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