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COMUNICADO A CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS 

 

Macapá-AP 27 de Janeiro de 2023. 

 

O Conselho Regional de Serviço Social 24ª Região (CRESS AMAPÁ) comunica 

a Categoria e Assistentes Sociais inscritos no presente regional que no dia 16 de Janeiro de 

2023 as 18h00 a Comissão Regional Eleitoral (CRE), instituída pela Portaria nº 001/2023-

CRESS-AP, em cumprimento ao art. 5º, parágrafo único da Instrução CNE Nº 01, de 12 

de dezembro de 2022, da Comissão Nacional Eleitoral do CFESS, a CRE declara o 

encerramento do período de inscrição de chapas para o processo eleitoral 2023/2026 do 

conjunto CFESS/CRESS no âmbito do CRESS - 24ª Região Amapá, atestando que não 

houve o recebimento dos pedidos de registro de chapa no presente regional. 

Considerando que entre o período de instituição da Comissão Eleitoral e a 

divulgação do período de inscrição, a presente comissão formalizou por meio do Oficio nº 

004/2023-CRE a Comissão Nacional Eleitoral o pedido de prorrogação de prazo para a 

inscrição para ate o dia 20/01/2023.  

Em 17 de janeiro de 2023, por meio do Oficio CNE nº 14/2023, recebeu a 

Manifestação Jurídica nº 04/2023 em que indefere o pedido de prorrogação de prazo pelo 

CRESS-AP-24ª Região, explicando que a ausência de chapas inscritas gera a realização de 

processo eleitoral extraordinário (vide § 1º do artigo 35- RESOLUÇÃO CFESS Nº 919, 

de 23 de outubro de 2019) e não a prorrogação dos prazos fixados no calendário eleitoral. 

Explicando ainda, que enquanto não é desencadeado o processo de eleição 

extraordinária pelo CFESS, deverá ser eleita Diretoria Provisória para gerir o CRESS/AP a 

partir do encerramento do atual mandato que será no dia 15 de maio de 2023, até a posse da 

gestão eleita em segunda convocação, nos termos do artigo 20 do Código Eleitoral - 

RESOLUÇÃO CFESS Nº 919, de 23 de outubro de 2019. 

Assim, tão logo se conclua o processo eleitoral ordinário em curso, o CFESS 

promoverá a eleição extraordinária em segunda convocação. 

No exposto acima, comunicamos a todos e todas Assistentes Sociais registrados no 

presente regional, que tão logo a definição, pelo CFESS, do calendário do processo 

eleitoral extraordinário, comunicaremos a categoria e assim concluirmos a eleição para a 

nova gestão 2023-2026. 

 

Atenciosamente, 

 

 
LUCIANO MAIA BEZERRA 

PRESIDENTE DO CRESS-AP 
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