
ERRATA DA ATA DE REUNIÃO – ELEIÇÕES COMPAM DO DIA 18/03/19 

Solicitação de retificação pela Conselheira Verônica Cristhino. 

 

1. No primeiro parágrafo, onde se lê “Aos dezoito dias quinto dia de março de 2019”, 

leia-se “aos dezoito dias do mês de março de 2019”. 
 

2. No quinto parágrafo, na 5ª frase, onde se lê “A CONSELHEIRA Verônica 

manifestou-se sobre o precedente [...] sociedade civil.”, leia-se: "A 
CONSELHEIRA Verônica disse concordar com a argumentação apresentada pelo 
senhor Antunes de que os Conselhos profissionais devam ocupar vaga de 
instituição pública no COMPAM. No entanto, mostrou-se preocupada com o fato 
precedente, de que o Conselho Regional de Biologia teve sua candidatura 
impedida na eleição do atual Conselho, há dois anos, sob a alegação da falta de 
documentos, os quais só são exigidos para entidades representantes da 
sociedade civil, o que comprova que o CRBio não teria sido enquadrado como 
uma entidade representativa da poder público no edital anterior." 
 

3. No quinto parágrafo, na 18ª frase onde se lê “A CONSELHEIRA Verônica salientou 

que [...] compor o COMPAM”, leia-se: “A CONSELHEIRA Verônica salientou que, 

conforme o edital, a comissão eleitoral tem a prerrogativa de decidir nos casos 
omissos e assim o fez com relação às entidades que se inscreveram no prazo mas faltou 
alguma parte da documentação, entendo ser justo dar maior prazo para entrega da 
documentação faltante. Disse também que a Comissão Eleitoral não tinha como 
posicionar-se sobre entidades que sequer se inscreveram no processo eleitoral. Entende 

que aceitar no dia de hoje as inscrições de entidades que não se inscreveram no 
prazo seria omitir e impedir que outras entidades pudessem vir a se inscrever se 
soubessem que o prazo havia sido estendido até o dia de hoje. Sugere, então, 
que a única maneira de ser correto com a sociedade é fazer um novo edital, 
abrindo novo prazo para toda a comunidade e não para entidades específicas.  


