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ATA DA 16a REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL DO CFT,

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Às dezessete horas e quarenta e um minutos do dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um,

reuniu-se, presencialmente no 39 andar, na sede do CFT, a Comissão Eleitoral Nacional constituída

por meio da Deliberação Plenária n9 55, de 10 de novembro de 2021, com os seus membros titulares,

Sérgio Luiz Leão - Coordenador, Eannes Barros Soarem Junior - Membro Titular e Francisco das

Chagas de Farias Mesquita - Coordenador Adjunto que participou virtualmente. Trataram da

seguinte pauta: 1 - Apreciação da Ata da 13e reunião realizada em 26 de novembro de 2021; 2 -

Apreciação da Ata da 14ê reunião realizada em 03 de dezembro de 2021; 3 -- Apreciação do Manual

do Mesário 2022; 4 -- Aprovação do calendário eleitoral; 5 -- Definição de data para reunião

presencial com as CER; 6 - Outros assuntos. O Coordenador da CEN Sérgio Luiz Leão iniciou os

trabalhos cumprimentado a todos e passando ao item 1 -- Apreciação da Ata da 13e reunião realizada

em 26 de novembro de 2021, que após lida, foi aprovada por todos passando-se ao item 2 -

Apreciação da Ata da 14a reunião realizada em 03 de dezembro de 2021, realizando-se a leitura da

referida ata e na sequência, aprovada pelos membros da CEN. Em seguida trataram do item 3 --

Apreciação do Manual do Mesário 2022 que foi lido e aprovado com as devidas correções. Passaram

a apreciar o item 4 -- Aprovação do calendário eleitoral onde houve alteração da primeira minuta.

haja vista a necessidade de se protelar a data de publicação do edital, porém, concordaram que não

poderia deixar de ser no mês de janeiro. O calendário sugerido foi analisado pela assessoria jurídica

que emitiu novo parecer favorável as alterações. Assim, o calendário foi aprovado por todos. Ato

contínuo passaram a discutir o item 5 -- Definição de data para reunião presencial com as CER. O

Coordenador Sérgio Luiz Leão sugeriu que fosse realizado até o dia 11/01, pois entre o dia ll e 20 de

janeiro não terá possibi]idade de participar. Após debate sobre o assunto definiram o dia ]-1/01, de

9h às 18h para realização do mencionado evento. O Coordenador Sérgio Luiz Leão determinou a

elaboração de memorando solicitando ao CFT as providências administrativas necessárias a

realização do evento, bem como ofício convocando as CER e outro solicitando aos Presidentes dos

CRTs a tomarem as providências necessárias para a participação das comissões na referida reunião.

Também foi debatido sobre o material a ser apresentado, verificando os principais pontos a serem

abordados. Determinou, ainda, que o Assessor Jurídico Gustavo Freire Arruda fosse convidado a

comparecer e tirar dúvidas dos participantes, bem como ao Assessor l CSC Marcos Paulo Lamounier
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lgnowsky para apresentação dos relatórios existentes no SINCETI que serão necessários para a

tomada de decisões das CER, como quantidade e locais de urnas. Solicitou que a decisão sobre a data

da reunião fosse publicada no grupo de whatsapp das Comissões para que os membros das

respectivas CER tomem conhecimento e possam se programar para participarem. Por conseguinte,

trataram do item 6 - Outros assuntos. Iniciaram esclarecendo a dúvida levantada em reunião

anterior pelo Coordenador Adjunto Francisco das Chagas de Farias Mesquita referente ao pedido de

registro de candidatura, se o candidato, após solicitar inscrição e registro de chapa, detectar que

faltou documentação, poderá fazer novo pedido de inscrição e registro, desde que esteja dentro do

prazo de].5 dias conforme estabelecido pelo Regulamento. A dúvida foi levada ao Assessor Jurídico

que respondeu afirmativamente, esclarecendo que o interessado poderá fazer novo pedido dentro

do prazo, onde a Comissão deverá analisar os dois pedidos, onde o que contiver documentação

completa será deferido e o outro indeferido, não podendo serjuntada documentação a solicitação já

entregue à CER. A assistente da CEN, Mana Genilda Bernardino da Salva informou que sobre a dúvida

suscitada pela CEN e enviada ao Assessor Jurídico Gustavo Freire Arruda, se o interessado poderia

utilizar outro formulário que não fosse o fornecido pela CEN, ainda estavam aguardando resposta.

Entretanto, o Membro Titular Eannes Barros Soares Junior manifestou-se positivamente quanto a

utilização de outro formulário desde que o interessado apresente documento contendo todas as

informações contidas no formulário aprovado pela CEN. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

encerrada às dezenove horas que, para constar, eu Mana Genilda Bernardino da Silva -- Assistente

Administrativo, secretariando, lavrei a presente ata que vaí assinada pelos membros da Comissão

Eleitoral Nacional-CEN.

léféio Luiz Leão

Coordenadorda CEN

Eannes Barros Sobres Junior

Membro Titular da CEN
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NOME ASSINATURA

Sérgio Luiz Leão

Coordenadorda CEN s--c-----. ''-- /'\...

Francisco das Chagas de Faria
Mesquita

Coordenador Adjunto da CEN

V/ R.'r 0 ,AZ M.E m'rZ

Eannes Barros SoaresJunior

Membro Titular  
Luzimar Peneira da Silva

Gerente Técnico/CFT ""r .\ '


