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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOJAF/RJ, 

PARA O TRIÊNIO 2021/2024, REALIZADA POR VIA TELEMÁTICA NO 

DIA 18 DE MAIO DE 2021, ÀS 15:00 H,  PARA DELIBERAR SOBRE 

DEFERIMENTO DE CHAPA(S) CONCORRENTE(S) E REGRAS DE 

CONDUTA NO DIA DAS ELEIÇÕES DESIGNADA PARA 18/06/2021. 

 

 

 

 

 Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um foi realizada, por via telemática, 

a Primeira Reunião da Comissão Eleitoral, eleita pela AGO de 19/04/2021, com a finalidade de  

apreciar os pedidos de registro de chapa(s) concorrente(s) às eleições da ASSOJAF/RJ, triênio 

2021/2024. Na qualidade de membros da Comissão, se fizeram presentes na reunião os associados 

Américo Celso Romero Barbosa, eleito presidente da Comissão, Nilton Oliveira Machado, eleito 

secretário e Marta Moreira Neves. Passou-se à apreciação da chapa única apresentada. O 

requerimento de registro junto à secretaria da ASSOJAF/RJ, subscrita pelo candidato a reeleição 

da presidência, associado Sergio Gonçalves Ferreira, ocorreu no prazo previsto pelo Regimento 

Eleitoral, no dia 14 de maio de 2021, às 15:38 horas, conforme carimbo de recepção da Secretaria. 

Analisada sua composição, concluiu a Comissão Eleitoral que todos os seus componentes estão 

quites com suas mensalidades sociais, e as respectivas assinaturas conferem com as 

correspondentes contidas em suas fichas de filiação. A Comissão Eleitoral verificou ainda que os 

candidatos que se apresentaram para compor a nova diretoria da ASSOJAF-RJ, bem como os 

novos Conselhos Fiscal e Deliberativo, são associados com pelo menos 18 meses de filiação, nos 

termos do Estatuto social. Assim, preenchidas todas as exigências estatutárias e do Regimento 

Eleitoral aprovado na AGO de 19/04/2021, a Comissão Eleitoral resolveu deferir o registro da 

única chapa concorrente com a seguinte composição: Presidente, Sergio Gonçalves Ferreira; Vice-

Presidente, André Gustavo Souza Silveira da Silva; Diretor Secretário, Tobias Luiz Silveira Isaac; 

Diretor Tesoureiro, Webster Santos de Oliveira; Diretor Jurídico, Fátima Leonor Patrício; Diretor 

de Comunicação Social, Alessandra da Silva Garcia; Membros Efetivos do Conselho Fiscal: João 

Henrique de Souza Jund, Renata Matos Cabral Faccin; José Antonio Alves Filho e, como membro 

suplente, Flamarion Pinto da Motta; Membros Efetivos do Conselho Deliberativo: Giselda 

Romano Leite Pinto, Elcy Teixeira Rios, Pietro Coelho Barbosa Valério e, como membro suplente, 

Amaro Geraldo dos Santos,  
 

 Inexistindo qualquer outro requerimento de registro de chapa até as 18 horas do dia 

14/05/2021, prazo limite estipulado pelo Regimento Eleitoral, a Comissão Eleitoral passou a 

deliberar acerca das regras de conduta para as eleições próximas, o que se deu conforme os 

seguintes itens: 

  

1) Com a finalidade de se evitar eventual aglomeração na sede da ASSOJAF-RJ, o voto será 

somente POR CORRESPONDÊNCIA (via Correios) não sendo permitido o voto por procuração, 

por entrega em mãos, ou por qualquer outro meio. 

2)  Na segunda quinzena do mês de maio o associado receberá em casa a cédula e 2 envelopes (A 

e B).  

3) Após assinalar o VOTO, a cédula será colocada no envelope A e lacrado pelo eleitor sem 

nenhuma identificação, de modo a garantir o sigilo. O envelope A contendo o voto será inserido 

no envelope B, este contendo por fora o nome do remetente, a fim  de ser anotada sua participação 

no processo eleitoral.  
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4) O voto deverá ser por correspondência e será endereçado à ASSOJAF-RJ e postado com a  

necessária antecedência para Av. Treze de Maio, nº 13, sala 1818, Centro – Rio de Janeiro – 

CEP: 20031-007. Recomenda-se que o VOTO POR CORRESPONDÊNCIA seja postado até o 

dia 04/06/2021, para não haver o risco de chegar à ASSOJAF-RJ depois do dia 18/06, data das 

eleições. 

5) Apenas o envelope A, lacrado e sem identificação, ficará armazenado na urna existente na 

ASSOJAF-RJ, que será aberta no momento da apuração do pleito marcado para o dia 18 de 

junho. 
 

6)  Apenas uma urna será utilizada para a recepção dos votos e ficará instalada na sede da    

ASSOJAF-RJ a partir de 04/06/2021, ficando dispensada a presença de mesários e de fiscais. 

7)  A apuração será iniciada a partir das 17:30 h, na sede da Assojaf-RJ). 

8) Os votos por correspondência depositados na urna instalada na sede da Assojaf-RJ serão 

apurados pelos membros da Comissão Eleitoral, a quem caberá a contagem final da apuração.  

9)   O voto válido será aquele que contiver um X ou qualquer marcação no interior do quadrilátero         

que demonstre a intenção de opção do eleitor. 

10) As cédulas terão a cor azul, a composição da chapa e a marca d’água da logo da ASSOJAF-

RJ. 

11) As correspondências ainda lacradas serão depositadas em urna própria à medida em que forem 

chegando, e permanecerão na sede da ASSOJAF/RJ até 18/06, quando será aberta. Só então 

as correspondências terão os nomes dos remetentes conferidos com a listagem geral, dos 

associados.  

12) Os envelopes internos, contendo  os  votos,  serão separados e misturados para, só então, serem 

abertos e retiradas as cédulas contendo os votos para serem computados. 

13) Não serão considerados válidos os votos cuja correspondência enviada pelo associado não 

contenha seu nome como remetente, no envelope externo. 

14) Os votos por correspondência que não forem postados no correio não serão considerados.                  
15) Em caso de dúvida quanto à validade dos votos caberá à Comissão Eleitoral dirimi-la, em 

caráter terminativo. 

16) O Edital de Convocação para as eleições e demais instruções para o Voto por Correspondência 

deverão divulgados no site da ASSOJAF-RJ, e seus termos enviados aos associados 

juntamente com a cédula do voto e 2 envelopes (A e B)  

 

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a Primeira Reunião da Comissão Eleitoral às 17:00 

horas, cabendo a mim, Nilton Oliveira Machado, secretário, lavrar a presente Ata, a qual assino 

juntamente com o presidente, Américo Celso Romero Barbosa, e com a 2ª Secretária desta 

Comissão, a associada Marta Moreira Neves. 

 

 
     ______________________________________                            ______________________________________ 
             

     Américo Celso Romero Barbosa                                                                   Nilton Oliveira Machado 

                      Presidente                                                                                              1º  Secretário 

 

                                             _______________________________________                            

                                                                           Marta Moreira Neves 

                                                                                  2º Secretário                                            
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