
 
 

 

 
 

 
Ata de Resultado das Eleições do Conjunto CFESS-CRESS Gestão 2020/2023 

COMISSÃO NACIONAL ELEITORAL (CNE) 

 

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), instituída pela Portaria CFESS nº 24, de 25 de 

outubro de 2019, composta pelas assistentes sociais Daniela Neves de Sousa (RN), 

na condição de presidente, Sandra Oliveira Teixeira (DF) e Letícia Batista da Silva 

(RJ), como membros titulares e Nazarela Silva do Rêgo Guimarães (BA) e Rafaella 

da Câmara Lobão Barroso (DF), como membros suplentes. No uso de suas 

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

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

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

– “Melhor ir à luta com raça e classe em defesa do Serviço Social”, 37 (trinta e sete) 

Chapas para os CRESS e 25 chapas para as Seccionais 25, conforme a seguir: 

CRESS 1ª Região/PA, sede 02 chapas; e Seccional Santarém, 02 chapas; 2ª 

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

Região/BA, 03 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 Campos de Goytacazes, 01 chapa e Volta Redonda, 01 

chapa; 8ª Região/DF, 01 chapa; 9ª Região/SP: SP/sede, 02 chapas, e 10 Seccionais 

(São José dos Campos; Sorocaba; Campinas; Ribeirão Preto, Bauru, São José do 

Rio Preto, Araçatuba; Presidente Prudente; Marília e Santos) com 01 chapa cada e 

a Seccional ABCDMRR com 03 chapas; 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, 01 chapa; 16ª Região/AL, 01 chapa; 17ª Região/ES, 01 chapa; 18ª 

Região/SE, 02 chapas; 19ª Região/GO, 01 chapa; 20ª Região/MT, 01 chapa; 21ª 

Região/MS, 02 chapas; 22ª Região/PI, 01 chapa; 23ª Região/RO, 02 chapas; 24ª 

Região/AP, 02 chapas; 25ª Região/TO, 02 chapas; 26ª Região/AC, 01 chapa; e 27ª 



 
 

 

 
 

Região/RR, 01 chapa.   Apresenta-se o resultado do processo eleitoral, constatando-

se, na apuração final o total de 97.365 eleitores habilitados no sistema de votação. 

A votação total atingiu 21.716 votos para o Conjunto CFESS/CRESS. Destaca-se a 

seguir o resultado síntese da votação para o CFESS, CRESS e Seccionais. O 

relatório completo conta no anexo 1. Chapa para o CFESS - “Melhor ir à luta com 

raça e classe em defesa do Serviço Social”, obteve 19.888 votos, com o total de 

votantes de 21.716, sendo o quórum previsto de acordo com Código Eleitoral, 14.832 

votos. Chapas para os Regionais e Seccionais: 1ª Região/PA – SEDE Chapa 1 “Não 

se render, nem recuar: o Cress em todo lugar” obteve 622 votos e a Chapa 2 “Em 

defesa da categoria e da profissão” obteve 407 votos, com o total de votantes de 

1.039, sendo o quórum previsto de 521 votos.  SECCIONAL SANTARÉM – Chapa 

1 “Resistência e compromisso na defesa de direitos” obteve 71 votos e a Chapa 2 

“Respeito e valorização profissional” obteve 77 votos, com o total de votantes de 148, 

sendo o quórum previsto de 36 votos; 2ª Região/MA – Chapa Única: “Nosso nome 

é Resistência” obteve 457 votos, com o total de votantes de 475, sendo o quórum 

previsto de 334 votos; 3ª Região/CE - Chapa Única: “Ver cores nas cinzas e a vida 

reinventar” obteve 946 votos, com o total de votantes de 983, sendo o quórum 

previsto de 543 votos; 4ª Região/PE - Chapa Única: “Onde queres silêncio somos 

resistência” obteve 635, com o total de votantes de 659, sendo o quórum previsto de 

475 votos; 5ª REGIÃO/BA – Chapa 1 “Ousar, resistir e lutar: pelo fortalecimento da 

base” obteve 637 votos; Chapa 2 “Viramundo” obteve 774 e Chapa 3 “CRESS para 

a base: eu sou, porque nós somos!” obteve 776 votos, com o total de votantes de 

2.217, sendo o quórum previsto de 1.085 votos; 6ª REGIÃO/MG – SEDE, Chapa 

Única: “Unidade na luta para resistir e avançar” obteve 1.562 votos, com o total de 

votantes de 1.637, sendo o quórum previsto de 1.407 votos; SECCIONAL JUIZ DE 

FORA - Chapa Única: “Unidade na luta para resistir e avançar” obteve 219 votos, 

com o total de votantes de 232, sendo o quórum previsto de 195 votos; SECCIONAL 

UBERLÂNDIA – Chapa Única: “Unidade na luta para resistir e avançar” obteve 273 

votos, com o total de votantes de 286, sendo o quórum previsto de 251 votos; 

SECCIONAL MONTES CLAROS – Chapa Única: “Unidade na luta para resistir e 

avançar” obteve 265, com o total de votantes de 270, sendo o quórum previsto de 



 
 

 

 
 

149 votos; 7ª REGIÃO/RJ – SEDE: Chapa Única: “Quem cede a vez não quer vitória” 

obteve 1.382 votos, com o total de votantes de 1.438, sendo o quórum previsto de 

1.102 votos; SECCIONAL CAMPOS DE GOYTACAZES - Chapa Única: “Vamos 

Precisar de Todo Mundo” obteve 195 votos, com o total de votantes de 199, sendo 

o quórum previsto de 138 votos; SECCIONAL DE VOLTA REDONDA - Chapa 

Única: “Na luta a gente se encontra” obteve 86 votos, com o total de votantes de 90, 

sendo o quórum previsto de 60 votos; 8ª REGIÃO/DF - Chapa Única: “Ainda é tempo: 

vamos resistir e transformar” obteve 317 votos, com o total de votantes de 329, sendo 

o quórum previsto de 156 votos; 9ª REGIÃO/SP - SEDE - Chapa 1: “Ampliações: em 

defesa do serviço social, nos encontramos na luta!” obteve 3.202 votos e a Chapa 2: 

“Resiliência pura” obteve 445, com o total de votantes de 3.788, sendo o quórum 

previsto de 3.592 votos; SECCIONAL SANTOS - Chapa Única - “(R)esistir (I)nsistir, 

seguindo na luta” obteve 118 votos, com o total de votantes de 126, sendo o quórum 

previsto de 142 votos. Dessa forma, a seccional de Santos não obteve o quórum. 

SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Chapa Única: “Voz e Resistência” 

obteve 283 votos, com o total de votantes de 293, sendo o quórum previsto de 208 

votos; SECCIONAL SOROCABA - Chapa Única: “Em tempos de luta, a bandeira é 

a resistência” obteve 150 votos, com o total de votantes de 157, sendo o quórum 

previsto de 167 votos. Dessa forma, a seccional de Sorocaba não obteve o quórum. 

SECCIONAL CAMPINAS - Chapa Única: “Não diga que a luta está perdida: avante!” 

obteve 323, com o total de votantes de 341, sendo o quórum previsto de 494 votos. 

Dessa forma, a seccional de Campinas não obteve o quórum. SECCIONAL 

RIBEIRÃO PRETO - “Chapa Única: Luana Barbosa” obteve 288 votos, com o total 

de votantes de 304, sendo o quórum previsto de 317 votos. Dessa forma, a seccional 

de Ribeirão Preto não obteve o quórum. SECCIONAL BAURU – “Chapa Única: 

ECUSS - Ética, Compromisso, União & Serviço Social” obteve 228 votos, com o total 

de votantes de 236, sendo o quórum previsto de 176 votos; SECCIONAL SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO - Chapa Única: “Avançar na luta em busca da liberdade” obteve 161 

votos, com o total de votantes de 166, sendo o quórum previsto de 168 votos. Dessa 

forma, a seccional de São José do Rio Preto não obteve o quórum.; SECCIONAL 

ARAÇATUBA - Chapa Única: “Diálogo e Resistência” obteve 105 votos, com o total 



 
 

 

 
 

de votantes de 108, sendo o quórum previsto de 68 votos; SECCIONAL 

PRESIDENTE PRUDENTE - Chapa Única: “Reexistência” obteve 86 votos, com o 

total de votantes de 87, sendo o quórum previsto de 101 votos. Dessa forma, a 

seccional de Presidente Prudente não obteve o quórum.; SECCIONAL MARÍLIA - 

Chapa Única: “O Caminho se faz caminhando” obteve 124 votos, com o total de 

votantes de 132, sendo o quórum previsto de 121 votos; SECCIONAL ABCDMRR – 

Chapa 1: “Tempo de Esperançar” obteve 149 votos; Chapa 2: “Renovação: Resistir 

para Existir” obteve 148 e a Chapa 3: “Fortalecer para Crescer” obteve 58 votos, com 

o total de votantes de 367, sendo o quórum previsto de 202 votos; 10ª REGIÃO/RS 

– SEDE: Chapa 1:“Defender, Resistir e Avançar” obteve 585 votos e a Chapa 2: 

“Lutar e mudar as coisas nos interessa mais: um CRESS para as/os trabalhadoras/es 

assistentes sociais!” obteve 704 votos, com o total de votantes de 1.309, sendo o 

quórum previsto de 840 votos; SECCIONAL CAXIAS DO SUL: Chapa Única: 

“Valorizar, Qualificar, Mobilizar: uma gestão para todas!” obteve 140 votos, com o 

total de votantes de 164, sendo o quórum previsto de 95 votos; SECCIONAL 

PELOTAS: Chapa Única: “Mobilizar, construir e resistir” obteve 117 votos, com o 

total de votantes de 128, sendo o quórum previsto de 97 votos; 11ª REGIÃO/PR – 

SEDE: Chapa Única: “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta” obteve 1.292 votos, 

com o total de votantes de 1.358, sendo o quórum previsto de 734 votos; 

SECCIONAL DE LONDRINA - Chapa Única: “Assistentes Sociais: Resistência é 

Movimento” obteve 297 votos, com o total de votantes de 307, sendo o quórum 

previsto de 182 votos; SECCIONAL DE CASCAVEL – Chapa Única: “Mobilização 

e Resistência” obteve 397 votos, com o total de votantes de 418, sendo o quórum 

previsto de 167 votos; 12ª REGIÃO/SC - Chapa Única – “Coragem e Democracia: a 

certeza na frente, a história na mão” obteve 812 votos, com o total de votantes de 

841, sendo o quórum previsto de 473 votos; 13ª Região/PB – SEDE – Chapa Única: 

“Tempos de Resistir, Tempos de Não Calar” obteve 424 votos, com o total de 

votantes de 446, sendo o quórum previsto de 361 votos; SECCIONAL CAMPINA 

GRANDE – Chapa Única: “Levante e Lute!” obteve 104 votos, com o total de votantes 

de 110, sendo o quórum previsto de 115 votos. Dessa forma, a seccional de Campina 

Grande não obteve o quórum.; 14ª REGIÃO/RN – SEDE: Chapa Única: “Da Luta 



 
 

 

 
 

não me retiro, enfrento e resisto” obteve 526 votos, com o total de votantes de 536, 

sendo o quórum previsto de 259 votos ; SECCIONAL MOSSORÓ - Chapa Única: 

“Liberdade e Luta” obteve 150 votos, com o total de votantes de 151, sendo o quórum 

previsto de 66 votos; 15ª REGIÃO/AM – Chapa Única: “Reconhecer a história para 

garantir o futuro” obteve 293 votos, com o total de votantes de 308, sendo o quórum 

previsto de 281 votos; 16ª REGIÃO/AL - Chapa Única: “É preciso estar atento/a e 

forte” obteve 529 votos, com o total de votantes de 552, sendo o quórum previsto de 

293 votos; 17ª REGIÃO/ES – Chapa Única: “É preciso estar atenta e forte” obteve 

477 votos, com o total de votantes de 492, sendo o quórum previsto de 408 votos; 

18ª REGIÃO/SE - Chapa 1: “Se ferem nossa existência, somos resistência” obteve 

256 votos e a Chapa 2: “É preciso estar atento e forte” obteve 309 votos, com o total 

de votantes de 573, sendo o quórum previsto de 151 votos; 19ª REGIÃO/GO - Chapa 

Única: “Resistir e avançar na luta” obteve 388 votos, com o total de votantes de 406, 

sendo o quórum previsto de 367 votos; 20ª REGIÃO/MT - Chapa Única: “É na luta 

que a gente se encontra!” obteve 276 votos, com o total de votantes de 293, sendo 

o quórum previsto de 241 votos; 21ª REGIÃO/MS – Chapa 1: “Construindo 

resistências: nenhum passo para trás” obteve 315 votos e a Chapa 2: “Amanhã há 

de ser outro dia” obteve 322 votos, com o total de votantes de 642, sendo o quórum 

previsto de 252 votos; 22ª REGIÃO/PI – Chapa Única: “Quando criei asas, lutei!” 

obteve 289 votos, com o total de votantes de 301, sendo o quórum previsto de 218 

votos; 23ª REGIÃO/RO – Chapa 1: “Resiliência em tempos de retrocessos” obteve 

83 votos e a Chapa 2: “Categoria Unida. Profissão Fortalecida! Resistir e Avançar!” 

obteve 139 votos, com o total de votantes de 225, sendo o quórum previsto de 115 

votos; 24ª REGIÃO/AP: Chapa 1: “Renovar e fortalecer” obteve 32 votos e a Chapa 

2: “Resistir é preciso: nossos direitos só a luta faz valer” obteve 155 votos, com o 

total de votantes de 188, sendo o quórum previsto de 43 votos; 25ª REGIÃO/TO: 

Chapa 1: “Resistir e avançar nas conquistas” obteve 235 votos e a Chapa 2: “É 

preciso estar atento/a e forte” obteve 194, com o total de votantes de 429, sendo o 

quórum previsto de 152 votos; 26ª REGIÃO/AC -. Chapa Única: “A voz insiste, a luta 

persiste” obteve 83 votos, com o total de votantes de 83, sendo o quórum previsto 

de 59 votos; 27ª REGIÃO/RR – Chapa Única: “Juntos no mesmo norte: 



 
 

 

 
 

democratização e participação para o CRESS que queremos” obteve 166 votos, 

com o total de votantes de 169, sendo o quórum previsto de 52 votos. As eleições 

para o CFESS e todos os CRESS obtiveram quórum. As Seccionais a seguir 

deverão realizar eleição extraordinária, em 2ª convocação, por ausência de quórum: 

9ª Região/SP – SECCIONAL SANTOS - Chapa Única - “(R)esistir (I)nsistir, seguindo 

na luta”; SECCIONAL SOROCABA - Chapa Única: “Em tempos de luta, a bandeira 

é a resistência”,SECCIONAL CAMPINAS - Chapa Única: “Não diga que a luta está 

perdida: avante!”; SECCIONAL RIBEIRÃO PRETO - “Chapa Única: Luana 

Barbosa”; SECCIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Chapa Única: “Avançar na 

luta em busca da liberdade”; SECCIONAL PRESIDENTE PRUDENTE - Chapa 

Única: “Reexistência”. 13ª Região/PB – SECCIONAL CAMPINA GRANDE – Chapa 

Única: “Levante e Lute!”. 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 224ª Reunião Ordinária. 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, Daniela Neves de Sousa, presidente da CNE lavrei a presente ata que 

vai por mim assinada e demais membros da comissão.  

                           

Daniela Neves de Sousa 

Presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) 
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Membro Titular da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) 

 

 

Letícia Batista da Silva 

Membro Titular da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) 

 


