
  

  

 

 

Ata da Décima Primeira Reunião da 

Comissão   Eleitoral - Eleição 2021. 

 
 
Aos dez dias do mês de setembro 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 Naya 
Cristina dos Santos Gomes, Membro Suplente. A sessão foi aberta pelo Presidente, informando que a 
pauta consiste na análise: REQUERIMENTO DA PROFISSIONAL KÁTIA GOMES CORTEZ, INFORMATIVO DE 
MATERIAL DE VOTAÇÃO DEVOLVIDOS; e REQUERIMENTOS DOS PROFISSIONAIS: *CANDICE GRACIANE DO 
S. CRUZ DE B. SANTOS; *ALESSANDRA VIDIGAL e *JULIANO CESAR PEREIRA CARNEIRO. O Presidente dá 
início a reunião, retomando a análise do Requerimento da Profissional KÁTIA GOMES CORTEZ. Que 
recebeu o Parecer da ASSEJUR (anexo), que decide pelo deferimento e inclusão do nome da Profissional 
em lista apartada da nominata, uma vez que por força do parágrafo único do art. 10, do Regimento 
Eleitoral, a Nominata não deverá sofrer alterações. O Presidente passa para o próximo ponto de pauta, 
que é informar os nomes dos Profissionais que tiveram seu Material de Votação Devolvido pelos Correios, 
quais sejam: VALDINEY SILVA DOS SANTOS AM-006798; ANA CAROLINA O. PACHECO DE SOUZA AM-
006946; MARINETE DE ALMEIDA FERREIRA AM-000786; MAGNO CHOTA DACIO AM-006639; CRISTIANO 
LANÇA AM-002564; SHEILA MARA DA SILVA SANTOS AM-001815; SABINO REBOUCAS MAUES JUNIOR 
AM-005457; GABRIEL AZEVEDO DA FONSECA AM-006170; DANIEL DA SILVA XAVIER AM-006816; 
THIAGO LUIZ FEITOZA BORGES AM-004635; ISABELA KATELEN DE OLIVEIRA FREITAS AM-004121; JHON 
LENNO SOUZA TEIXEIRA AM-005588; CARMEM GEANE DA SILVA MACHADO AM-005410; SAMUEL 
STEEL ARAUJO AM-006467; WESLEY LEAO DE SOUZA AM-006429. Que o material devolvido ficará na 
posse dos membros da Secretaria da Comissão Eleitoral, juntamente com os demais materiais devolvidos. 
O Presidente passa ao próximo ponto de pauta que é análise do Requerimento da Profissional CANDICE 
GRACIANE DO S. CRUZ DE B. SANTOS, que informou estar impossibilitada para votar, vez que dentro do 
seu material de votação, não constava a Cédula Eleitoral, que gostaria de saber o que deveria fazer 
referente a essa situação. O Presidente informa que a Cédula Eleitoral da Profissional será enviada por 
correios, e pede a Secretária Ingra que faça a postagem nos correios ainda na segunda-feira de manhã, 
pela forma de envio mais rápida que tiver, bem como, que seja enviado e-mail a profissional informando-
a, do que fora decidido por esta Comissão Eleitoral. O Presidente passa para a análise do Requerimento 
da Profissional ALESSANDRA VIDIGAL, que informa não ter recebido o seu material de votação, bem como 
pede explicação a respeito. O Presidente informa aos demais membros que todo o material de votação 
foi enviado no prazo estabelecido, que não houve devolução por parte dos correios do material de 
votação da profissional. O membro Geronso aduz que pode ter ocorrido um atraso na entrega, todavia, 
que pode ter ocorrido extravio por parte dos correios, no caso em questão, seria ideal enviar novo 
material de votação a profissional pela forma de envio mais rápida que tiver nos correios. O Presidente 
retoma a palavra concordando com o membro Geronso, e solicita que a Secretária faça a postagem de 
novo material de votação para a residência da profissional, que a postagem seja feita nos correios ainda 
na segunda-feira de manhã, pela forma de envio mais rápida que tiver, que seja enviado e-mail a 
profissional informando-a, do que fora decidido por esta Comissão Eleitoral. O Presidente passa para a 
análise do Requerimento do Profissional JULIANO CESAR PEREIRA CARNEIRO, onde relata não ter 
recebido seu material de votação, que os seus dados estão atualizados. O Presidente informa que 
também não houve devolução do material por parte dos correios, e levando em consideração um possível 
extravio dos correios, pede a Secretária Ingra que envie por correios ainda na segunda-feira de manhã, 
pela forma de envio mais rápida que tiver, novo material de votação, bem como, que seja enviado e-mail 
ao profissional informando-o, a respeito do que fora decidido por esta Comissão 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,  10 de setembro de 2021. 
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