
  

  

 

 

Ata da Oitava Reunião da Comissão  

Eleitoral - Eleição 2021. 

 
 

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2021, às dezesseis 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, Geronso Ribeiro de Castro, 

Membro Suplente, Danielly Cavalcante Siqueira, Ingra Graziela Guedes Mesquita e Rafhael Pimentel 

Almeida, Membros da Secretaria da Comissão Eleitoral, justificou ausência, Rogério Pires Carvalho e 

Kelvis Micherney Félix do Nascimento, Membros Efetivos, Naya Cristina dos Santos Gomes, Membro 

Suplente. A sessão foi aberta pelo Presidente, informando que a pauta consiste na análise de inclusão 

do nome do Profissional ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO GALVÃO, na nominata dos profissionais 

Aptos ao voto. O setor administrativo enviou a esta Comissão, cópia da Comunicação Interna com os 

questionamentos do profissional juntamente com parecer da Assessoria Jurídica do CREF8, uma vez 

que seu nome não constava na nominata de profissionais aptos ao voto, por estar com a 3ª (terceira) 

parcela da anuidade 2015 em aberto, parcela esta que conforme parecer da ASSEJUR do CREF8, foi 

declarada como prescrita. Não obstante, o profissional havia entrada em contato com o setor 

financeiro do CREF8 em 4/6/2021, solicitando o parcelamento de todos os seus débitos em aberto, e 

foi informado apenas que constava em aberto a anuidade 2016 e o complemento da anuidade 2017. 

Que o profissional parcelou seus débitos e vem honrando com seus pagamentos. Que o erro do sistema 

foi corrigido. O Presidente concede a palavra ao Sr. Geronso, que por sua vez, se posiciona a favor da 

inclusão do nome do profissional em lista em apartado, concedendo ao mesmo o seu direto ao voto, 

uma vez que houve um erro de sistema, não podendo o profissional ter seu direito de voto prejudicado. 

O Presidente retoma a palavra, concordando com o posicionamento do Sr. Geronso. Logo, ficou 

decidido que o profissional está apto ao voto, que terá seu nome publicado na lista em apartado e 

pediu as secretárias presentes, que enviassem o material para voto do Profissional ANTONIO 

ALEXANDRE DE CARVALHO GALVÃO. Após a análise acima, o Presidente deu continuidade no preparo 

do material de votação, quais sejam: dobra das propostas das Chapas 1 e 2, inserir no envelope que 

será remetido aos profissionais aptos ao voto, o seguinte material: * Correspondência Comissão 

Eleitoral CREF8 nº 001/2021; * Composição das Chapas Registradas – Eleições 2021; * Propostas da 

Chapa 1 “RENOVAR É PRECISO”, Propostas da Chapa 2 “UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO”; * Envelope pré-

endereçado (onde consta na parte frontal o endereçamento ao Presidente da Comissão Eleitoral, 

endereço da Caixa Postal e selo dos correios e no verso consta o nome e número de registro do 

Profissional no CREF8 e o endereço do votante); * Cédula Eleitoral com selo de segurança; * Envelope 

pardo pequeno. O Presidente informou as secretárias que as mesmas deveriam terminar o preparo do 

material de votação no dia posterior, ou seja, 20/8/2021, e protocolar a entrega de todo material na 

sede dos correios. Que tanto Presidente, como os demais Membros Suplentes e Membros Efetivos, 

não poderiam estar presentes neste dia, em virtude de compromissos. Que as mesmas deveriam 

reunir-se no dia 23/8/2021, para organizar a sobra de materiais, bem como, contagem e guarda das 

cédulas eleitorais que sobraram e que serão usadas na eleição presencial. O Presidente já deixou 

agendado a próxima data da reunião com a Comissão Eleitoral, o qual ficou agendado para 27/8/2021, 

às 14 horas, na sala de Reuniões do Conselho  Regional de Educação Física da 8ª Região - CREF8/AM-

AC-RO-RR. 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, 19 de agosto de 2021. 
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Membros da Secretaria da Comissão Eleitoral

 


