
  

  

 

 

Ata da Décima Segunda Reunião da 

Comissão   Eleitoral - Eleição 2021. 

 
 
Aos treze dias do mês de setembro de 2021, às onze 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 da: REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CHAPA 1 (RESPOSTA AO OFÍCIO 01/2021 DA 
COMISSÃO ELEITORAL); REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL ALAN JAKSON VIEIRA DA SILVA, 
REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL NORMAN JOHNSON TERCEIRO. O Presidente dá início a reunião 
analisando o Requerimento do Profissional NORMAN JOHNSON TERCEIRO, o mesmo informou que a 
Cédula de Votação não estava dentro do seu material de votação. O Presidente informou que a Cédula 
Eleitoral do Profissional foi enviada por correios, hoje pela manhã, juntamente com os demais já 
deferidos na última reunião. Que entrou em contato com a Secretária Ingra para que a mesma fizesse a 
postagem da Cédula de Votação do Profissional, juntamente com as outras postagens deferidas na última 
reunião. Que a postagem fosse feita pela forma de envio mais rápida que tiver, bem como, que seja 
enviado e-mail ao profissional informando-o, do que fora decidido por esta Comissão Eleitoral. O 
Presidente passa para o próximo ponto de pauta, que consiste na análise do Requerimento do 
Profissional ALAN JAKSON VIEIRA DA SILVA, onde o mesmo questiona por qual motivo seu nome não está 
incluso na nominata, vez que está em dia com seus pagamentos. O Presidente pede a Secretária Ingra 
para verificar a situação do profissional junto ao setor financeiro do CREF8. O Presidente retoma a reunião 
passando a palavra a Secretária que informa o seguinte: “ O setor financeiro do CREF8 verificou a situação 
do profissional e constatou que consta em aberto no sistema a anuidade 2014, todavia, que esta anuidade 
encontra-se no sistema erroneamente, vez que está prescrita e não mais deveria estar constando no 
histórico do Profissional. Que foi feito o ajuste necessário e corrigido a falha do sistema. O Presidente 
passa ao último ponto de pauta que é a análise da REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CHAPA 1 
(RESPOSTA AO OFÍCIO 01/2021 DA COMISSÃO ELEITORAL). O Presidente informa que conforme decidido 
em reunião, o Sr. Antenor Felizardo de Souza Neto foi oficiado para apresentar esclarecimentos a cerca 
da Representação, bem como, para apresentar link válido do vídeo informado. Que no dia 8/09/2021, foi 
enviado o Ofício Comissão Eleitoral nº 01/2021, para o e-mail do Representante, qual seja, 
antenorfelizardo@hotmail.com e que o mesmo confirmou o recebido (anexo). Que no dia 10/9/2021, às 
16 horas e 12 minutos, foi enviado para o endereço eletrônico eleicao@cref8.org.br, resposta à 
solicitação desta Comissão. Que o novo link apresentado abria em tela do Microsoft. Que a Secretária 
Ingra entrou em contato com o Sr. Antenor Felizardo, que não conseguiu contato, porém enviou 
mensagem via whatsapp e enviou um vídeo fazendo o procedimento de abertura do link apresentado. 
Que o Sr. Antenor respondeu a mensagem enviando novo link, o que tornou possível a abertura do vídeo 
a ser analisado. Que a Secretária Ingra repassou ao Presidente desta Comissão o novo link, qual seja, 
https://drive.google.com/folderview?id=1Go6ZPty3jQlXwYuTVGuq5U4Pl2Pdl8yO. Que o Presidente e 
demais membros assistiram o vídeo do Sr. Joniferson Vieira da Silva. Que o discurso do Sr. Joniferson 
inicia-se aos 34 minutos e 47 segundos do vídeo apresentado. Que aos 34 minutos e 19 segundos, o Sr. 
Joniferson Vieira da Silva, foi chamado a Tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, como Vice-
Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região e Coordenador de Educação Física da 
SEDUC. Que o Sr. Joniferson discursou no vídeo apresentado, por exatos 5 minutos, e que durante o seu 
discurso nada falou a respeito de propostas eleitorais. Após a visualização do vídeo, o Presidente e demais 
membros constataram que não houve nenhum ato de propaganda por parte do Sr. Joniferson Vieira da 
Silva. Que foi chamado a Tribuna como Vice-Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª 
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Região e como Coordenador de Educação Física da SEDUC, não havendo qualquer menção a candidatura 
do Sr. Joniferson Vieira da Silva. Que em seu discurso não houve sequer menção a Eleição do CREF8 ou 
divulgação de propostas eleitorais, nem muito menos que “ressaltaram a necessidade de continuidade 
do trabalho” [...], como declara o Responsável da Representação Administrativa (fato 1). O Presidente 
passou a analisar o (fato 2), que conforme a representação aduz o seguinte: “ No que se refere ao FATO 
2, onde o membro da CHAPA 02 – UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO realiza propaganda irregular, caracterizada 
pelo ato de envio de cartaz, referente ao dia do Profissional de Educação Física com logomarca do Sistema 
CONFEF e CREF8 [...]. Na imagem, pode-se constatar que em outra oportunidade foi enviado outro 
material de propaganda contudo, o fato ensejador da representação é a que consta na logomarca do 
Sistema CONFEF e CREF8. A despeito do material não ter sido produzido pelos membros da CHAPA 02 – 
UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO, sendo uma publicação oficial do CREF, o objetivo claramente é a promoção do 
candidato e sua respectiva chapa, ao passo que leva a crer aos eleitores que tal fato é um ato 
propriamente de promoção da citada chapa. [...] O Presidente lê aos demais membros, a SEÇÃO III do 
Regimento Eleitoral, em seu artigo 41, que preconiza o seguinte: Art. 41 – Será vedada a 
proposta/propaganda eleitoral nos seguintes casos e condições: I – manifestações nas dependências do 
CONFEF e/ou dos CREFs ou Seccionais, em suas delegacias ou unidades representativas, em seus meios 
de comunicação, bem como em locais de eventos realizados ou apoiados pelo Sistema CONFEF/CREFs; II 
– utilização da logomarca do CONFEF e/ou do CREF8; e [...]. A foto apresentada na Representação, trata-
se de uma Homenagem aos Profissionais de Educação Física, elaborada pelo Sistema CONFEF/CREF’s, 
logo, não se trata de Campanha Eleitoral produzida pela Chapa 2 “UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO”. O 
Regimento Eleitoral veda que as Chapas usem a logomarcado CONFEF e ou CREF8, em suas 
propostas/propagandas eleitorias, o que não ocorreu no caso em questão. Que a imagem apresentada 
foi propagada em diversas redes sociais alusiva ao Dia do Profissional de Educação Física. Pelo exposto, 
o Presidente e os demais membros por unanimidade decidiram pelo INDEFERIMENTO da presente 
Representação Administrativa, vez que os fatos aludidos não procedem. Que não houve irregularidade 
na presente demanda, finalmente, que não houve violação ao Regimento Eleitoral. Nada mais havendo a 
tratar o Presidente da Comissão Eleitoral deu por  encerrado os trabalhos, Eu, Ingra Graziela Guedes 
Mesquita, 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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