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Comunicado Coopercredi ACSC 059/2018 
 

Divulga os procedimentos para votação 
na eleição de delegados do grupo 03. 

 
O Diretor Executivo da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da 
Associação Congregação de Santa Catarina informa aos cooperados os procedimentos para 
votação na eleição de delegados do grupo 03, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 
 

1. Conforme comunicados 050/2018 de 3/1/2018 e 053 de 5/2/2018, que divulgou o início 
do processo eleitoral e os cooperados inscritos, no grupo 3 – Casa de Saúde São 
José, foram recebidas 12 (doze) inscrições de cooperados. 

2. Para escolha dos 5 (cinco) delegados efetivos e 5 (cinco) suplentes, será realizado o 
processo de votação, de acordo com os procedimentos abaixo: 

a. Poderão votar, todos os cooperados que ingressaram na cooperativa até o 
início do processo eleitoral; 

b. Será utilizado o sistema eletrônico de votação, desenvolvido pela cooperativa 
especialmente para realização desse processo; 

 
Votação pelo aplicativo 
c. O acesso ao sistema será realizado por meio do aplicativo Coopercredi ACSC, 

disponível na Play Store para dispositivos Android ou pelo link 
www.coopercrediacsc.coop.br/novoapp;  

d. Para acessar o sistema de votação no aplicativo, o cooperado deverá confirmar 
seus dados e ter seus documentos enviados e aprovados. Essa etapa de 
segurança é importante para confirmar a identidade do cooperado; 

e. Ao acessar o aplicativo, o cooperado será notificado a realizar sua votação. O 
cooperado também poderá acessar o sistema eletrônico de votação acessando 
o menu “Eleições Delegados”; 

f. No sistema de votação está disponível o vídeo explicativo para realizar a 
votação. O vídeo também pode ser acessado no site das eleições pelo link 
www.coopercrediacsc.coop.br/delegados2018; 

g. A votação pelo aplicativo terá início no dia 9/3/2018 às 10h e será encerrada 
no dia 14/3/2018 às 16h; 

 
Votação presencial 
h. Os cooperados que não tiverem acesso ao aplicativo, poderão votar no sistema 

eletrônico que estará disponível em equipamento da Cooperativa, instalado em 
nosso Posto de Atendimento; 

i. A votação presencial não precisará de cadastro prévio e a identidade do 
cooperado será confirmada por meio de seu crachá e assinatura na lista de 
presença; 

j. A votação presencial será realizada no dia 14/3/2018, com início às 10h e será 
encerramento às 16h; 

 
3. Qualquer dúvida, entrem em contato pelo e-mail assembleia@crediacsc.org.br. 

 
São Paulo, 9 de março de 2018. 

 
 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 

Douglas Aparecido Cirilo, 
Diretor Executivo. 
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