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DIVULGA REGRAS A SEREM    
OBSERVADAS NO DIA DA    
VOTAÇÃO E DESIGNA OS    
ASSOCIADOS QUE  
TRABALHARÃO NO PLEITO   
ELEITORAL. 
 
 

 
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, Presidente da Assembleia Geral do Paysandu          
Sport Club, vem, em conformidade com o disposto no artigo 52, II, X, XI e XII e artigo                  
76, ambos do Estatuto Social, tornar pública a sistemática de acesso ao prédio da              
Sede Social do Paysandu Sport Club no dia 03 de dezembro de 2020 (quinta-feira);              
divulgar a relação dos associados designados para auxiliar nos trabalhos da Mesa            
Diretora; bem como divulgar os procedimentos que serão vedados no dia do pleito,             
sem prejuízo de outras vedações expressas no Estatuto Social.  
 
 
1 – ACESSO AO PRÉDIO DA SEDE SOCIAL. 
 
 
Considerando o disposto no Art. 67 do Estatuto Social e ouvidos os Representantes             
das Chapas, determino o seguinte: 

 
A partir das 14h00min do dia 03 de dezembro de 2020 (quinta-feira), o acesso à Sede                
Social, a partir dos pontos de triagem, será restrito exclusivamente aos associados            
aptos a participarem da Assembleia Geral Ordinária e para as pessoas credenciadas a             
trabalharem no pleito. 
 
O primeiro controle de acesso será realizado já no interior do imóvel, com             
guarda-corpos localizados transversalmente no final da loja lobo, considerando a          
possibilidade de chuva e de formação de grandes filas com pessoas idosas, onde terá              
uma listagem com a relação de eleitores. Ficando vedado o acesso à quadra de              
esportes, uma vez que não terá nenhuma programação prevista para aquele local.  
 
O segundo controle será realizado no hall da Secretaria do clube ou próximo à escada               
que dá acesso ao segundo piso e será rigoroso no sentido de permitir o ingresso               
exclusivo aos associados que forem proferir seu voto e à imprensa, sendo a esta              
permitido apenas duas pessoas por veículo de comunicação. 
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O terceiro controle de acesso será realizado na porta do salão nobre, onde se realizará               
a votação, e será rigoroso no sentido de permitir somente o acesso daqueles que              
forem proferir o voto e somente pelo tempo em que estiverem votando. 
 
A critério da Mesa Diretora da AG e conforme seja eventualmente necessário, os             
controles de triagem poderão ser modificados, a fim de permitir o acesso            
exclusivamente aos associados com direito à voto e à imprensa. 
 
Fica permitido o funcionamento da loja Lobo localizada na sede social no dia do pleito. 
 
O espaço destinado ao Restaurante localizado no Hall de entrada da sede social             
poderá ser utilizado como Comitê de Campanha das chapas inscritas, sendo           
autorizada, entretanto, a permanência simultânea de apenas 15 (quinze) pessoas por           
chapa, devidamente credenciadas por meio de identificação. 
 
A fim de se controlar rigorosamente as pessoas que entram nas dependências do             
clube, o estacionamento da sede social não deverá funcionar de forma aberta ao             
público em geral, tendo preferência de utilização os Presidentes e Vice-Presidentes           
dos poderes do clube, bem como as Mesas Diretoras do Condel e da Assembleia              
Geral, além de carros de serviço (transporte de equipamentos e etc.), ficando as             
demais vagas para os candidatos ao pleito, até o limite da sua capacidade. 
 
Considerando o período de pandemia em que vivemos, é obrigatório o uso de             
máscaras no interior da sede social, ficando a Diretoria do clube responsável por             
disponibilizar álcool 70% a todos os autorizados a ingressar nas dependências da            
sede social durante a assembleia geral ordinária, obedecendo-se todos os critérios de            
segurança sanitária estabelecidos pelas autoridades. 
 
Em todos os casos, estará liberado o acesso aos associados e terceiros que forem              
designados para trabalhar em prol do pleito eleitoral, desde que munidos da            
identificação correspondente. Havendo necessidade imperiosa, a Mesa Diretora estará         
autorizada a adotar os procedimentos que forem necessários para melhor conduzir o            
pleito eleitoral, ainda que em contrariedade com o disposto na presente portaria.  
 
 
2 – PROCEDIMENTOS VEDADOS E PERMITIDOS NO DIA DA ELEIÇÃO. 
 
 
Com o fito de preservar a ordem, o decoro e os procedimentos compatíveis com a               
grandeza do Paysandu Sport Club, bem como a fim de preservar o equilíbrio entre os               
candidatos concorrentes e garantir que o debate eleitoral seja realizado exclusivamente           
no campo das ideias e propostas em favor do clube, veda-se, no interior da sede               
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social, a entrega de brindes de qualquer natureza aos eleitores, bem como a             
contratação de terceiros ou terceiras com o intuito de defender as candidaturas            
concorrentes, sendo permitido, entretanto, que os candidatos permaneçam no Hall de           
entrada da Sede social para manter contato com os eleitores e distribuição de             
santinhos. 
 
Fica permitida a fixação de Banners pelos candidatos e chapas, em local destinado             
para este fim, a partir de 15:00 horas do dia da eleição. 
 
Fica terminantemente proibido no dia da eleição o comércio, posse e consumo de             
bebida alcoólica de qualquer natureza, nas dependências da sede social, entre           
14h00min até o término dos trabalhos de apuração e divulgação dos resultados do             
pleito eleitoral. 
 
Vedar, igualmente, o ingresso de pessoas visivelmente alcoolizadas nas dependências          
da sede social do Paysandu Sport Club. 
 
 
3 – ASSOCIADOS DESIGNADOS PARA TRABALHAREM NO DIA DA ELEIÇÃO. 
 
  
Ficam designados os associados abaixo relacionados para trabalharem como mesários          
ao longo do pleito eleitoral, sendo que os 4 (quatro) primeiros nomes são decorrentes              
de inscrições voluntárias, e os demais são fruto da convocação desta Presidência. (art.             
76 do Estatuto Social) 
 
1. João Bosco Lobo 
2. Raimundo Natalino Vieira Silva 
3. Edson Ferreira de Sena 
4. Vitor dos Santos Sampaio 
5. Emmanuel Salgado Athayde 
6. Luiz Guilherme de Souza Leite 
7. Thalys Kauê F. C. Ferreira 
8. Clóvis Augusto Meira Abnader 
9. Deivy Edward da Silva Leite 
10.Fabrízio de Almeida Gonçalves 
11. Ivonélio Calheiros Lopes Júnior 
12.Ana Giulia Silva Ferreira 
13.Danillo Tiago Pantoja dos Reis 

 
 
4 – TERCEIROS CREDENCIADOS PARA TRABALHAREM NO DIA DA ELEIÇÃO. 
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1) Karine Carneiro Dionisio de Mesquita. 
2) Ana Paula Gonçalves 
3) Ciliane Guabiraba Ramos 
4) Camila Soares Pereira 
5) Victória Lorena Barbosa Duarte 
6) Célia Souza Vasconcelos 
7) Ana Clara dos Reis da Silva 
8) Nilda Gurjão das Chagas 
9) Paulo Roberto Santos Silva Júnior 
10) Ana Carolina dos Reis da Silva 
11) Brenda Gemima Rabelo Monteiro 
12) Bruno Diego Siqueira Ferreira 
13) Ilusk do Nascimento Góes 
14) Lucas Spolidoro Rolim Rosa 
15) Luna Rafaela Pinheiro da Silva 
16) Adriana do Socorro Araújo da Costa 
17) Amanda Souza Buriti 
18) Carlos Alberto Cardoso Cabral 
19) Mariléia Pacheco e Silva 
20) Ana Carla Souza da Silva 
21) Virgília Santarém Pereira 
22) Lucilene Teixeira da Silva 
23) Samara do Socorro Souza Santos 

 
 

 
 

5 – FISCAIS CREDENCIADOS PARA TRABALHAREM NO DIA DA ELEIÇÃO. 
 
A) Chapa “Raiz” nº 10: 

 
1) Livan  Alfredo Rodrigues Gomes, CPF 118.110.482-34, Remido/ 231. 
2) Marco Antônio Cardoso Pinheiro, CPF 154.528.322-20, Remido/5046. 
3) Sérgio Souza Solano, CPF 059.143.882-87, 203/Nabor. 
4) Victor Hugo Moreira Da Cunha, CPF 049.636.602-53, 112/Benemérito. 

 
B) Chapa “União Fiel” nº 40: 

 
1) Antônio Valério Couceiro, CPF 373.692.102-00, Proprietário/00270. 
2) Joseane de Nazaré Oliveira Cardoso, CPF 705.145.342-49, Nabor/127. 
3) Sérgio Tadeu Ferreira Serra, CPF 287.078.262-49, Proprietário/0022. 
4) Antônio Diogo Couceiro, CPF 000.422.932-00, 0270. 
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5) Paulo Henrique Pereira Carneiro, 760.617.12-59, Philadelfo/271. 
 
 

Dê-se ciência por meio de publicação no site do Clube e no mural da sede social. 
 
Belém, 02 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 

NILTON GURJÃO DAS CHAGAS  
                                         Presidente da Assembleia Geral  
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