A Comissão Eleitoral do CREF – 18 PA/AP, se reuniu considerando o já
cumprimento do teor da decisão judicial do processo de nº 102763573.2021.4.01.3900, a qual deferiu o registro da chapa 02 sub judice, bem como, a
devida publicação na página oficial eletrônica do CREF e no Diário Oficial da
União em cumprimento ao artigo 26 do Regimento Eleitoral. A Comissão Eleitoral
chama o feito a ordem e resolve deliberar o adiamento das eleições por 30 (trinta)
dias, sendo então o pleito eleitoral remarcado para o dia 27 de outubro de 2021,
das 10:00 às 17:00 na Sede do CREF18/PA-AP, situado na Av. Generalíssimo
Deodoro, 877, na sala 9, que estará devidamente identificada, Bairro: Nazaré,
Belém-PA, CEP: 66.040-140 e na Seccional de Macapá - AP, situada na Av.
Ataíde Teive, 1081 - Térreo - Central, Macapá – AP, conforme edital de
convocação já publicado, sendo modificado somente a data da eleição, estando
resguardados os prazos estipulados no regimento eleitoral. Na oportunidade a
comissão eleitoral aprova a nova carta de instruções de voto e a nova cédula de
votação com a inclusão da Chapa 02 – Transparência Pela Educação Física no Pará
e Amapá, devendo a cédula eleitoral anterior já enviada aos eleitores via correio
serem inutilizadas, ressalta-se que as correspondências já enviados para esta
comissão eleitoral serão devidamente descartados (triturados). Aproveitando o
ensejo a comissão eleitoral resolve analisar os requerimentos de divulgação das
propostas eleitorais enviadas pelas duas chapas, delibera que tal material será
divulgado no site eletrônico deste conselho, dentro do prazo legal, conforme
previsão do artigo 33 do regimento eleitoral C/C o artigo 34, da resolução
CONFEF 402/2021 no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data da eleição,
ficando desde já estipulado até o dia 20 de setembro de 2021 para a secretaria
publicar no site oficial, as propostas das respectivas chapas.
Belém, 09 de setembro de 2021.
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