
 
 

 

 
 

 
 
 

Ata de Resultado das Eleições do Conjunto CFESS-CRESS Gestão 2023/2026 

COMISSÃO NACIONAL ELEITORAL (CNE) 

 

 

 

 

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), instituída pela Portaria CFESS Nº 24, de 29 

de outubro de 2022, composta pelas assistentes sociais Carla Alexandra Pereira 

(MG), na condição de presidente, Daniela Neves de Sousa (RN) e Raimunda Nonata 

Carlos Ferreira (DF), como membros titulares e Elaine Junger Pelaez (RJ) e 

Rodriane de Oliveira Souza (RJ), como membros suplentes. No uso de suas 

atribuições a CNE reuniu-se presencialmente no décimo sétimo dia do mês de março 

do ano de dois mil e vinte e três para apuração e anúncio dos resultados da eleição 

do Conjunto CFESS/CRESS. Nesse pleito, foi registrada uma Chapa para o CFESS 

– “Que nossas vozes ecoem vida-liberdade”, 32 (trinta e duas) Chapas para os 

CRESS e 24 chapas para as Seccionais, conforme a seguir: CRESS 1ª Região/PA, 

sede 02 chapas; e, Seccional Santarém, 01 chapa e Marabá 2 chapas; 2ª 

Região/MA, 01 chapa; 3ª Região/CE, 01 chapa; 4ª Região/PE, 01 chapa; 5ª 

Região/BA, 02 chapas; 6ª Região/MG, sede 01 chapa; as seccionais de Juiz de Fora, 

01 chapa; Uberlândia, 01 chapa e Montes Claros, 01 chapa; 7ª Região/RJ sede, 01 

chapa; as seccionais de Norte Fluminense, 01 chapa e Sul Fluminense, 01 chapa; 

8ª Região/DF, 01 chapa; 9ª Região/SP: SP/sede, 01 chapa, e 10 Seccionais 

(ABCDMRR, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 

Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba) com 01 chapa 

cada; 10ª Região/RS, sede 02 chapas e, as seccionais de Caxias do Sul, 01 chapa 

e Pelotas, 01 chapa; 11ª Região/PR, sede 01 chapa, as Seccionais de Cascavel, 01 

chapa; e Londrina, 01 chapa; 12ª Região/SC, 01 chapa; CRESS 13ª Região/PB sede, 

01 chapa e Seccional de Campina Grande, 01 chapa; 14ª Região/RN, sede 01 chapa 

e Seccional de Mossoró, 01 chapa; 15ª Região/AM, 02 chapas; 16ª Região/AL, 01 



 
 

 

 
 

chapa; 17ª Região/ES, 01 chapa; 18ª Região/SE, 01 chapa; 19ª Região/GO, 02 

chapas; 20ª Região/MT, 01 chapa; 21ª Região/MS, 01 chapa; 22ª Região/PI, 01 

chapa; 23ª Região/RO, 01 chapa; 25ª Região/TO, 02 chapas; 26ª Região/AC, 01 

chapa; e 27ª Região/RR, 01 chapa. Registra-se que no CRESS da 24ª Região 

(Amapá/AP) e a Seccional Araçatuba do CRESS da 9ª Região (São Paulo/SP) não 

houve inscrição de chapa concorrente ao pleito.   Apresenta-se o resultado do 

processo eleitoral, constatando-se, na apuração final o total de 126.138 habilitados 

no sistema de votação. A votação total atingiu 29.923 votantes para o Conjunto 

CFESS/CRESS. Destaca-se a seguir o resultado síntese da votação para o CFESS, 

CRESS e Seccionais. O relatório completo consta no anexo 1. Chapa para o CFESS 

- “Que nossas vozes ecoem vida-liberdade”, obteve 27.722, do total de 29.923, 

sendo o quórum previsto, de acordo com Código Eleitoral, de 18.802 votos. Chapas 

para os Regionais e Seccionais: 1ª Região/PA – Sede, Chapa 1: “Democracia e 

direitos humanos se encontram no coletivo” obteve 760 e a Chapa 2: “Reconstrução: 

por um CRESS forte e presente” obteve 631 votos, do total de 1.401 votantes, sendo 

o quórum previsto de 587 votos; Seccional Santarém – Chapa 1 (única): “Avançar, 

reconstruir e esperançar no serviço social” obteve 154 votos, do total de 172 

votantes, sendo o quórum previsto de 50 votos; Seccional Marabá - Chapa 1: 

“Reacendendo as chamas de compromisso e luta” obteve 142 votos; e, a Chapa 2: 

“Democracia e direitos humanos: seccional somos nós” obteve 142 votos, do total de 

292 votantes, sendo o quórum previsto de 104 votos; 2ª Região/MA – Chapa Única: 

“Resistir e esperançar” obteve 585 votos, do total de 608 votantes, sendo o quórum 

previsto de 481 votos; 3ª Região/CE - Chapa Única: “Nosso sonhar resiste, nos laços 

que nos fazem nós” obteve 1.170 votos, do total de 1.213 votantes, sendo o quórum 

previsto de 865 votos; 4ª Região/PE - Chapa Única: “Quem elegeu o caminho, não 

recusa a travessia” obteve 780 votos, do total de 825 votantes, sendo o quórum 

previsto de 543 votos; 5ª Região/BA – Chapa 1: “Viramundo” obteve 1.145 votos e 

a Chapa 2: “Lutar e resistir para existir” obteve 907 votos, do total de 2.097 votantes, 

sendo o quórum previsto de 1.391 votos; 6ª Região/MG – Sede, Chapa Única: “Lutar 

quando é fácil ceder: unidade e resistência na defesa do projeto ético-político” obteve 

2.598 votos, do total de 2.692 votantes, sendo o quórum previsto de 2.007 votos; 



 
 

 

 
 

Seccional de Montes Claros – Chapa Única: “Lutar quando é fácil ceder: unidade 

e resistência na defesa do projeto ético-político” obteve 351 votos, do total de 358 

votantes, sendo o quórum previsto de 218 votos; Seccional de Juiz de Fora - Chapa 

Única: “Lutar quando é fácil ceder: unidade e resistência na defesa do projeto ético-

político” obteve 287 votos, do total de 297 votantes, sendo o quórum previsto de 242 

votos; Seccional de Uberlândia – Chapa Única: “Lutar quando é fácil ceder: unidade 

e resistência na defesa do projeto ético-político” obteve 427 votos, com o total de 

433 votantes, sendo o quórum previsto de 330 votos; 7ª Região/RJ – Sede: Chapa 

Única: “A liberdade é uma luta constante” obteve 2.398 votos, do total de 2.520 

votantes, sendo o quórum previsto de 1.935 votos; Seccional Norte Fluminense - 

Chapa Única: “Vamos de mãos dadas” obteve 297 votos, do total de 308 votantes, 

sendo o quórum previsto de 196 votos; Seccional Sul Fluminense - Chapa Única: 

“Reconstruir e esperançar: “sonhos semeando o mundo real” obteve 151 votos, do 

total de 154 votantes, sendo o quórum previsto de 89 votos; 8ª Região/DF - Chapa 

Única: “Reconstruir e fortalecer: é tempo de democracia, ação e esperança” obteve 

510 votos, do total de 518 votantes, sendo o quórum previsto de 263 votos; 9ª 

Região/SP - Sede - Chapa Única: “Nossas histórias vêm de longe, pra que o amanhã 

não seja só um ontem” obteve 5.507 votos, do total de 5.794 votantes, sendo o 

quórum previsto de  4.353 votos; Seccional ABCDMRR - Chapa Única: “Na luta de 

classe com movimento, resistência e afeto” obteve 408 votos, do total de 420 

votantes, sendo o quórum previsto de 246 votos. Seccional de Bauru - Chapa 

Única: “RED - Resistência, ética e diversidade” obteve 248 votos, do total de 254 

votantes, sendo o quórum previsto de 206 votos; Seccional Campinas - Chapa 

Única: “O ser coletivo sente a necessidade de lutar” obteve 576 votos, do total de 

602 votantes, sendo o quórum previsto de 602 votos; Seccional Marília - Chapa 

Única: “Reconstruir coletivamente frente aos novos desafios” obteve 165 votos, do 

total de 171 votantes, sendo o quórum previsto de 139 votos. Seccional Presidente 

Prudente - Chapa Única: “Democratização” obteve 223 votos, do total de 227 

votantes, sendo o quórum previsto de 110 votos; Seccional de Ribeirão Preto – 

Chapa Única: “Resistir para existir” obteve 498 votos, do total de 511 votantes, sendo 

o quórum previsto de 378 votos; Seccional Santos - Chapa Única: “T.E.C.E.R - 



 
 

 

 
 

Tecer o esperançar coletivamente para efetivar nossa reconstrução” obteve 303 

votos, do total de 320 votantes, sendo o quórum previsto de 202 votos. Seccional 

São José dos Campos - Chapa Única: “Caminhando entre pares” obteve 401 votos, 

do total de 413 votantes, sendo o quórum previsto de 265 votos; Seccional São 

José do Rio Preto - Chapa Única: “Gestão unidade, diversidade, resistência e 

práxis” obteve 204 votos, do total de 207 votantes, sendo o quórum previsto de 194 

votos. Seccional Sorocaba - Chapa Única: “Mulheres plurais = liberdade é uma luta 

constante” obteve 311 votos, do total de 322 votantes, sendo o quórum previsto de 

203 votos; 10ª Região/RS – Sede: Chapa 1: “CRESS pela base: a luta deve 

continuar” obteve 789 votos e a Chapa 2: “CRESS presente e forte: serviço social 

pela democracia” obteve 1.235 votos, do total de 2.060 votantes, sendo o quórum 

previsto de 999 votos; Seccional de Caxias do Sul: Chapa Única: “Seccional Caxias 

do Sul” obteve 214 votos, do total de 226 votantes, sendo o quórum previsto de 151 

votos; Seccional Pelotas: Chapa Única: “Categoria de apoio, respeito e valorização” 

obteve 192 votos, do total de 201 votantes, sendo o quórum previsto de 114 votos; 

11ª Região/PR – Sede: Chapa Única: “Ousadia de sonhar e resistir na construção 

do amanhã desejado” obteve 1.438 votos, do total de 1.490 votantes, sendo o 

quórum previsto de 813 votos; Seccional de Londrina - Chapa Única: “Ousadia de 

sonhar e resistir na construção do amanhã desejado” obteve 372 votos, do total de 

378 votantes, sendo o quórum previsto de 209 votos; Seccional de Cascavel – 

Chapa Única: “Ousadia de sonhar e resistir na construção do amanhã desejado” 

obteve 438 votos, do total de 446 votantes, sendo o quórum previsto de 187 votos; 

12ª Região/SC - Chapa Única: “Coragem na luta, ética no olhar: esperançar e não 

recuar” obteve 754 votos, do total de 788 votantes, sendo o quórum previsto de 642 

votos; 13ª Região/PB – Sede – Chapa Única: “Sem medo de lutar, cabe a nós 

resistir: Luciana, presente!” obteve 544 votos, do total de 558 votantes, sendo o 

quórum previsto de 457 votos; Seccional Campina Grande – Chapa Única: “Sem 

medo de lutar, cabe a nós resistir: Luciana, presente!” obteve 164 votos, do total de 

167 votantes, sendo o quórum previsto de 91 votos; 14ª Região/RN – Sede: Chapa 

Única: “Lutar e resistir para o futuro construir” obteve 597 votos, do total de 609 

votantes, sendo o quórum previsto de 310 votos; Seccional Mossoró - Chapa Única: 



 
 

 

 
 

“Mulheres de luta em defesa da democracia” obteve 171 votos, do total de 172 

votantes, sendo o quórum previsto de 82 votos; 15ª Região/AM – Chapa 2: 

“Esperançar, resistir e politizar” obteve 353 votos e a Chapa 3: “Continuar a 

história fortalecendo o serviço social no Amazonas”, obteve 541 votos do total de 

904 votantes, sendo o quórum previsto de 291 votos; 16ª Região/AL - Chapa Única: 

“Do litoral ao sertão: é tempo de esperançar” obteve 583 votos, do total de 612 

votantes, sendo o quórum previsto de 359 votos; 17ª Região/ES – Chapa Única: 

“Quem escolhe a luta, não recusa a travessia” obteve 539 votos, do total de 556 

votantes, sendo o quórum previsto de 447 votos; 18ª Região/SE - Chapa Única: 

“Seguiremos atentos e fortes em defesa do serviço social” obteve 264 votos, do total 

de 276 votantes, sendo o quórum previsto de 191 votos; 19ª Região/GO - Chapa 1: 

“Serviço social é luta coletiva, organização e resistência” obteve 618 votos e a Chapa 

2: “CRESS: você faz parte” obteve 499 votos, do total de 1.129 votantes, sendo o 

quórum previsto de 438 votos; 20ª Região/MT - Chapa Única: “Se o presente é de 

luta, o futuro exige coragem!” obteve 572 votos, do total de 592 votantes, sendo o 

quórum previsto de 310 votos; 21ª Região/MS – Chapa Única: “Lutas 

emancipatórias, justiça social e diversidade” obteve 402 votos, do total de 415 

votantes, sendo o quórum previsto de 280 votos; 22ª Região/PI – Chapa Única: 

“CRESS Piauí somos nós” obteve 431 votos, do total de 444 votantes, sendo o 

quórum previsto de 249 votos; 23ª Região/RO – Chapa Única: “Em defesa da 

profissão, vamos à luta” obteve 356 votos, do total de 364 votantes, sendo o quórum 

previsto de 144 votos; 25ª Região/TO: Chapa 1: “Foram me chamar- estamos aqui 

e somos de luta” obteve 316 votos e a Chapa 2: “Persistir na luta, o CRESS sempre 

perto de você” obteve 477 votos, do total de 793 votantes, sendo o quórum previsto 

de 206 votos; 26ª Região/AC - Chapa Única: “É tempo de união, resiliência e 

resistência” obteve 159 votos, do total de 162 votantes, sendo o quórum previsto de 

46 votos; 27ª Região/RR – Chapa Única: “Resistência democrática” obteve 207 

votos, do total de 207 votantes, sendo o quórum previsto de 157 votos. No dia 

quatorze de março, primeiro dia das eleições, ocorreu instabilidade no sistema de 

votação, nos primeiros minutos do processo, por motivo de questões técnicas na 

importação das bases de dados dos Conselhos Regionais dos estados do Ceará, 



 
 

 

 
 

Minas Gerais, Paraná e Rondônia. Eleitores/as dos respectivos estados tiveram 

acesso à votação apenas para a eleição do CFESS. A CNE rapidamente acionou as 

instâncias necessárias para solução do incidente e determinou a continuidade da 

votação. Sobre o fato da instabilidade no sistema, a Comissão acatou a manifestação 

jurídica e o parecer da empresa de auditoria The Perfect Link Auditoria e Perícia, que 

indicou: “as intercorrências nos momentos iniciais da votação em 4 estados, que 

foram sanadas pela empresa responsável pelo sistema de voto online, não colocam 

em risco a integridade das eleições. Nesse sentido, não ficou evidenciado prejuízo 

que possa gerar a nulidade do pleito, nem ocorreu qualquer violação ao princípio da 

igualdade de condições entre as chapas concorrentes, nos termos previstos no 

Código Eleitoral”. Sobre os eleitores/as que durante o início do pleito tiveram acesso 

apenas a votação para o CFESS registramos os seguintes dados: 111 eleitores/as 

dos 4 Estados, sendo: CE - 35; MG - 25 (seccional Juiz de Fora – 3, Montes Claros 

– 4 e Uberlândia – 7); PR - 46 (secional Cascavel – 20 e Londrina – 10) e RO – 5. 

Diante do ocorrido, a CNE decidiu, a partir das orientações jurídica e da auditoria, 

que os votos serão válidos parcialmente, ou seja, contarão para o quórum dos 

estados e seccionais, mas não serão totalizados no número de votantes. As eleições 

para o CFESS, os CRESS e as Seccionais obtiveram quórum. O CRESS da 24ª 

Região (AP), que não teve registro de chapa, deverá realizar eleição 

extraordinária, em 2ª convocação. As Seccionais, a seguir, deverão realizar eleição 

extraordinária, em 2ª convocação, sendo Araçatuba (SP) por não ter tido registro de 

chapa e a Seccional de Marabá (PA) porque nenhuma das duas chapas 

concorrentes obteve maioria dos votos, havendo empate do número de votantes nas 

chapas. Na presente data foi elaborada esta Ata de Apuração Final dos Resultados 

das Eleições do Conjunto CFESS-CRESS, para apresentação ao Conselho Pleno 

do CFESS, em sua 266ª Reunião Extraordinária. A homologação do resultado será 

realizada pelo Conselho Pleno do CFESS, conforme o código eleitoral, após o prazo 

de recursos. Nada mais havendo a tratar, encerramos a reunião. Eu, Carla Alexandra 

Pereira, presidente da CNE lavrei a presente ata que vai por mim assinada e demais 

membros da comissão.  
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