
  

  

 

 

Ata da Quarta Reunião da Comissão  

Eleitoral - Eleição 2021. 

 
 

Aos treze dias do mês de agosto de 2021, às quatorze horas, na sala de Reuniões do Conselho  Regional 

de Educação Física da 8ª Região - CREF8/AM-AC-RO-RR, reuniu-se a Comissão  Eleitoral com a presença 

dos seguintes Membros: Rosquilde Ribeiro Filho, Presidente, Kelvis Micherney Félix do Nascimento, 

Membro Efetivo, Geronso Ribeiro de Castro, Membro Suplente, Danielly Cavalcante Siqueira e Ingra 

Graziela Guedes Mesquita, Membros da Secretaria da Comissão Eleitoral, justificou ausência, Rogério 

Pires Carvalho, Membro Efetivo e Naya Cristina dos Santos Gomes Membro Suplente. A sessão foi 

aberta pelo Presidente, informando que a pauta consiste na análise de Requerimento interposto pelo 

Profissional CARLOS ANTÔNIO MOREIRA NOBRE, registrado no CREF8 sob o nº 000461-G/AC; 

Confecção da Carta: Instruções para o voto por correspondências e Informes Geral sobre as Chapas. 

Primeiramente, o Presidente Rosquilde, explica aos demais membros que o Profissional CARLOS 

ANTÔNIO MOREIRA NOBRE, requer a inclusão de seu nome na ÚLTIMA NOMINATA, para que o mesmo 

exerça o seu direito ao voto. Que o profissional, ao verificar a última nominata de aptos a votar, 

constatou que seu nome não constava na lista. Que o profissional entrou em contato com o CREF8 

questionando tal situação e fora informado de que estava inadimplente com a anuidade 2020, não 

preenchendo um dos requisitos para estar apto ao voto. Que o mesmo apresentou a cópia do 

comprovante de pagamento da anuidade 2020, que fora efetuada em 29/05/2020, conforme 

comprovante em anexo. Que após apresentar o comprovante de pagamento ao setor financeiro do 

CREF8, foi constatado que o mesmo de fato havia pago a anuidade 2020, porém o valor pago foi inferior 

ao valor que deveria ter sido pago, todavia, o CREF8 não o notificou para pagamento da diferença de 

valores. Que após tomar conhecimento deste equívoco, o financeiro do CREF8 gerou o boleto da 

diferença de valores, que imediatamente foi pago pelo profissional conforme comprovante de 

pagamento em anexo. Neste momento o Presidente Rosquilde concede a palavras aos demais 

membros para manifestação sobre o caso do profissional. O Sr. Kelvis Micherney, posiciona-se a favor 

da solicitação do profissional, para que o mesmo tenha o nome incluído na nominata, uma vez que não 

houve má-fé do profissional. Que no ano de 2020, devido a Pandemia da Covid-19, houveram muitas 

prorrogações nos vencimentos e descontos da anuidade, o que pode ter contribuído para esse 

equívoco. Finalmente, que o CREF8 deveria ter notificado o profissional ainda no ano de 2020, para 

que o mesmo fosse cientificado do ocorrido, bem como, para que pagasse a diferença. Neste 

momento, o Sr. Geronso Ribeiro, também se posiciona a favor da solicitação do profissional, que não 

houve má-fé, tanto que o profissional procurou o CREF8, bem como, prontamente efetuou o 

pagamento da diferença de valores. O Presidente Rosquilde, retoma a palavra, e concorda com os 

demais membros da comissão, todavia, o mesmo não concorda que a nominata seja alterada para 

inclusão do nome do Requerente, uma vez que por força do parágrafo único do art. 10, do Regimento 

Eleitoral, a Nominata não deverá sofrer alterações. Que é favorável que o profissional exerça o seu 

direito ao voto, tornando-o apto a votar, constando o seu nome em lista apartada da nominata já 

publicada no site do CREF8. Neste momento, os demais membros concordam com o Presidente 

Rosquilde, o qual fica definido que o profissional poderá exercer o seu direito ao voto, bem como, que 

seu nome constará em uma lista apartada da nominata já publicada. 

O Presidente Rosquilde, passa ao próximo ponto de pauta, que é a Confecção da Carta: Instruções para 

o voto por correspondências, o qual foi confeccionada de acordo com o que preconiza o Regimento 

Eleitoral, que após finalizado, repassou para as secretárias para que procedessem às impressões. O 

Presidente Rosquilde passou aos informes gerais das Chapas; que a Chapa 1 “RENOVAR É PRECISO” 

enviou e-mail no dia 10/08/2021, informando as páginas virtuais pelas quais estarão compartilhando 



  

  

 

 

suas campanhas eleitorais. Que a Chapa 2 “UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO, protocolou presencialmente na 

sede do CREF8, no dia 6 de agosto, informativo das páginas virtuais pelas quais estarão compartilhando 

suas campanhas eleitorais, bem como a apresentação da Chapa e propostas.  Que tanto a Chapa 1 

“RENOVAR É PRECISO” como a Chapa 2 “UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO, entregaram material impresso com 

suas propostas, no dia 12 de agosto, para que seja enviado juntamente com o material de votação, 

cumprindo assim, o que preconiza o art. 36 do Regimento Eleitoral, preenchendo também os requisitos 

do art. 37, do respectivo Regimento Eleitoral. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissão 

Eleitoral deu por  encerrado os trabalhos, Eu, Danielly Cavalvante Siqueira, lavrei a presente Ata, que 

depois de lida e aprovada, foi assinada pelos demais Membros da Comissão Eleitoral. 

 
 

Manaus, 13 de agosto de 2021. 
 
 
 

Rosquilde Ribeiro Filho 
Presidente 

 
 

 

Kelvis Micherney Félix do Nascimento 
Membro Efetivo 

 

 

 

Geronso Ribeiro de Castro 
Membro Suplente 

 
 
 
 

Danielly Cavalvante Siqueira 
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