BIPE – BOLETIM DE INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL
Nº 10 – 12/10/2021
O Condutor Eleitoral, nomeado pela Portaria nº 191 de 23 de setembro de 2021, nos termos desta e
considerando a atualização geral dos dados dos registrados, visando ao uso do Sistema Eleitoral na votação
das Eleições do Sistema CONFERP - CONRERPs, orienta:
1. Ontem (11.10.2021) foi o último dia para a realização de teste de acesso ao Sistema de Votação. O
Sistema estará fechado até o início da votação, sob a Presidência da Mesa Eleitoral, a partir das 9
horas do dia 14.10.2021.
2. Lembramos que o teste, com simulação, não teve caráter obrigatório. Todos os registrados aptos a
votar, deverão utilizar o link: https://vm50.com.br/conferp/
3. Aqueles que fizeram o teste com sucesso já têm sua senha de acesso.
4. Aqueles que não realizaram o teste com sucesso ou esqueceram sua senha, deverão clicar em
“Esqueci a Senha”. A senha provisória será enviada ao e-mail que estiver cadastrado em seu
Conselho Regional. Com a senha provisória, realizar sua votação, primeiro para o CONFERP e, em
segundo, para o seu CONRERP. Feito isso, aparecerá tela nova com mensagem de comprovação da
participação do registrado nas Eleições CONFERP/CONRERPs de 2021. O comprovante poderá ser
baixado ou recebido por email.
5. Recomenda-se guardar o comprovante por (05) cinco anos, até a data de 14 de outubro de 2026.
6. Informamos que, por decisão da Diretoria Executiva do CONFERP, a Mesa Eleitoral estará instalada
no HOTEL BRASIL 21 SUITES, SHS SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA 6, CONJUNTO A, BLOCO F - SALA
ENCONTRO 4 - TÉRREO
7. Cumprimentando as equipes de Assistentes das Diretorias do CONFERP e CONRERPs pelo esforço
no sentido de atualizar os dados de seus registrados, recomendo especial atenção, de forma que
possamos realizar a atualização final do Banco de Dados Integrado (BDI), amanhã, estarmos em
plenas condições de realizar a votação com o sucesso previsto e desejado por todos.
Brasília, 12 de outubro de 2021.
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