
ATA Nº 05/2021 (CEN) 24 de agosto de 2021

No dia 24 de agosto de 2021 às 20:00h, os membros da Comissão Eleitoral Nacional (CEN),
Itamar Xavier da Silva, Presidente da CEN, Tamires Raquel Gonçalves Silva, Secretária da
CEN, Rubens Bentes da Silva, Thais Bezerra Patú Cruz, Itamar de Oliveira Júnior, Carla
Viviane Lima Ozório e Heloisa Pontarolo, analisando o pedido de reconsideração interposto
pelo candidato eleito para a Presidência da FNEAS, Eng. Amb. Rodolfo Alves de Souza
Neto, sobre candidaturas que não foram homologadas por não conseguirem, no prazo
máximo, apresentar as Certidões de Ética, enviadas em extemporaneidade, sendo que as
mesmas obrigatórias para o Pleito, conforme regimento. Contudo, o recorrente solicita nova
reanalise das documentações apresentadas pelos, então candidatos, justificando ainda que
sem eles existiria uma vacância na Diretoria e sem essa completa composição, irá impedir a
continuidade da gestão da FNEAS, especialmente em se tratando da Diretoria
Administrativa e Financeira. Coloca ainda que a CEN possa intitular os dois componentes,
gerando assim as ATAS de Posse e Homologação com a Diretoria de forma completa.
Discutida a situação os membros dispuseram de seus entendimentos como resposta ao
recurso enviado pela Chapa Associativismo Ativo, eleita. A respeito das candidaturas
inelegíveis de Guilherme da Silva e Mariluce Domingos, devido não envio em tempo hábil de
certidões exigidas e após analisada a situação, considerando o encerramento do pleito
eleitoral e considerando ainda o Art. 11 do Estatuto da FNEAS, a CEN entende que não
cabe a esta Comissão a decisão de alterar a ATA para a inclusão dos dois candidatos na
Diretoria da FNEAS, visto que os mesmos não participaram do pleito. A CEN entende que a
prerrogativa, doravante, cabe ao Colégio de Presidentes. Sem nada mais a discutir,
encerrou-se a reunião às 21:00h.
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