
  

  

 

 

Ata da Décima Quarta Reunião da 

Comissão   Eleitoral - Eleição 2021. 

 
 
Aos vinte quatro dias do mês de setembro de 2021, às onze horas e trinta minutos, 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: *QUESTIONAMENTO DO PROFISSIONAL ANDERSON PEREIRA 
DOS SANTOS RR-000945; *RELAÇÃO DE MATERIAL DE VOTAÇÃO DEVOLVIDO PELOS CORREIOS; *VOTO 
DE FRANCISCO KLINGER SANTOS DE LIMA. O Presidente dá início a reunião com a análise do 
questionamento feito pelo Profissional ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, que contestou o fato de seu 
nome não constar na nominata de profissionais aptos ao voto. A secretária Ingra esclarece que o 
profissional fez acordo em 25/01/2021, todavia, a época em que a última nominata foi gerada o mesmo 
estava inadimplente, vez que a 6ª (sexta) parcela do acordo que venceu em 21/07/2021, só foi paga em 
12/08/2021, após o prazo da publicação da última nominata. O Presidente retoma a palavra, informando 
que neste caso o profissional não preencheu à época, os requisitos do Regimento Eleitotal, quais sejam:  
Art. 2º - Os Membros do CREF8 serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto facultativo 
pessoal e secreto dos Profissionais registrados em sua área de abrangência, e em pleno gozo de seus 
direitos estatutários e com mais de 01 (um) ano de registro ininterrupto, conforme o art. 115 do Estatuto 
do CONFEF. Art. 9º - A nominata dos Profissionais aptos a votar deverá ser atualizada a cada 30 (trinta) 
dias, sendo a última atualização realizada 60 (sessenta) dias antes da data da eleição. Portanto, o 
profissional não estava apto ao tempo que a última nominata foi gerada, contrariando o Regimento 
eleitoral em seu  Art. 10 – A nominata atualizada no prazo de 60 (sessenta) dias antes da data da eleição, 
conterá a relação dos Profissionais de Educação Física aptos a votar em sua área de abrangência. 
Parágrafo único - A nominata de que trata o caput deste artigo não sofrerá alteração e constará na 
página eletrônica do CREF8 dentro do prazo descrito no caput deste artigo, ressalvados débitos 
referentes a parcelas vincendas. O Presidente passa para o próximo ponto de pauta, que é a Relação dos 
Profissionais que tiveram seu Material de Votação Devolvidos pelos Correios, quais sejam: *JADER SILVA 
DAMASCENO JUNIOR AC-000684; *EDJOFRE RODRIGUES DA SILVA AM-006663; *ANDSON DO 
NASCIMENTO BARBOSA AC-000652; *THAMERSON DOS SANTOS TAVARES AM-003638; *TALIBI DIAS 
LOBATO AM-006943; *ANDREW FARIAS LIRA AM-006448; *AMANDA GABRIELLY ALVES PINHEIRO AM-
004188; *HERBERT SANTOS DE ALMEIDA AM-002652. O Presidente passa ao próximo ponto de pauta, 
que consiste no recebimento de Voto do Profissional FRANCISCO KLINGER SANTOS DE LIMA AM-006669, 
que enviou o voto endereçado para o CREF8, portanto entregue na sede do CREF8, situado na Avenida 
Maués, nº 1023, Cachoeirinha. Que a correspondência veio em envelope dos correios (envelope timbrado 
dos correios), com Código BR224269185BR, que foi entregue na sede do CREF8 no dia 23/09/2021, às 
dez horas e dezenove minutos. Que a correspondência foi aberta pelo funcionário do CREF8, vez que não 
sabia que se tratava de voto. Que foi aberto o envelope timbrado dos correios, (envelope anexo), dentro 
dele constava outro envelope, médio e com timbre do CREF8. Que foi aberto o envelope com o timbre e 
endereço do CREF8, e dentro constava outro envelope, com timbre do CREF8 e endereçado ao Presidente 
da Comissão Eleitoral, e endereço da caixa postal, neste momento o funcionário verifcou que tratava-se 
de algo direcionado ao Processo Eleitoral, logo, não abriu este último envelope, entregando-o a 
Secretária Ingra. O Presidente informa aos demais membros que o referido envelope consta lacrado e 
que assim permanecerá até o dia do Pleito, qual seja, dia 1 de outubro de 2021. Que sejam conservados 
todas as partes dos envelopes rasgados juntamente com o envelope lacrado. Nada mais havendo a tratar 



  

  

 

 

o Presidente da Comissão Eleitoral deu por  encerrado os trabalhos, Eu, Danielly Cavalcante Siqueira, lavrei 
a presente Ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos demais Membros da Comissão Eleitoral. 
 
 

 
Manaus,  24 de setembro de 2021. 
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