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PARECER DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 
 
 
                        A comissão especial de eleição da ABEN seção Goiás, cuja atribuição é 
fazer cumprir o que estabelece o Regimento Especial de Eleição 2022 e calendário 
eleitoral, após receber e analisar o oficio e requerimento de pedido de inscrição de chapa 
única denominada Transformar e Avançar com os documentos dos candidatos abaixo 
relacionado, informa o resultado de análise: 
 

1-  Marta Valéria Calatayud Carvalho: cargo pretendido: Presidente, documentos 
apresentados: Declaração da ABEn-GO explicitando a condição de adimplência 
2021 e 2022 como Associada/o efetivo, Declaração de componente da chapa 
firmando acordo com o cargo que postulam, Cópia de documento de identidade 
com foto e Cópia de diploma emitido por Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata Marta Valéria Calatayud Carvalho e de acordo com o regimento eleitoral 
2022 declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito eleitoral 2022; 
 

2- MARIA MÁRCIA BACHION: cargo pretendido: VICE PRESIDENTE, documentos 
apresentados: Declaração da ABEn-GO explicitando a condição de adimplência 
2021 e 2022 como Associada/o efetivo, Declaração de componente da chapa 
firmando acordo com o cargo que postulam, Cópia de documento de identidade 
com foto e Cópia de diploma emitido por Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata MARIA MÁRCIA BACHION e de acordo com o regimento eleitoral 2022 
declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito eleitoral 2022; 
 
  

3- EVANDRA DA COSTA: cargo pretendido: SECRETÁRIA GERAL, documentos 
apresentados: Declaração da ABEn-GO explicitando a condição de adimplência 
2021 e 2022 como Associada/o efetivo, Declaração de componente da chapa 
firmando acordo com o cargo que postulam, Cópia de documento de identidade 
com foto e Cópia de diploma emitido por Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata EVANDRA DA COSTA e de acordo com o regimento eleitoral 2022 
declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito eleitoral 2022; 
 

4- ÂNGELA BETE SEVERINO PEREIRA: cargo pretendido: DIRETOR(A) 
FINANCEIRA (O) documentos apresentados: Declaração da ABEn-GO 
explicitando a condição de adimplência 2021 e 2022 como Associada/o efetivo, 
Declaração de componente da chapa firmando acordo com o cargo que postulam, 
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Cópia de documento de identidade com foto e Cópia de diploma emitido por 
Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata ÂNGELA BETE SEVERINO PEREIRA e de acordo com o regimento 
eleitoral 2022 declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito eleitoral 
2022; 
 

5- JULIANA MARTINS DE SOUZA: cargo pretendido: DIRETOR(A) DE 
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM documentos apresentados: Declaração da 
ABEn-GO explicitando a condição de adimplência 2021 e 2022 como Associada/o 
efetivo, Declaração de componente da chapa firmando acordo com o cargo que 
postulam, Cópia de documento de identidade com foto e Cópia de diploma emitido 
por Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata JULIANA MARTINS DE SOUZA e de acordo com o regimento eleitoral 
2022 declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito eleitoral 2022; 
 

6- LUCIMEIRE FERMINO LEMOS: cargo pretendido: DIRETOR(A) DE ESTUDOS 
E PESQUISAS EM ENFERMAGEM, documentos apresentados: Declaração da 
ABEn-GO explicitando a condição de adimplência 2021 e 2022 como Associada/o 
efetivo, Declaração de componente da chapa firmando acordo com o cargo que 
postulam, Cópia de documento de identidade com foto e Cópia de diploma emitido 
por Instituição de Ensino reconhecida.  
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata LUCIMEIRE FERMINO LEMOS e de acordo com o regimento eleitoral 
2022 declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito eleitoral 2022; 
 

7- AGUEDA MARIA RUIZ ZIMMER CAVALCANTE: cargo pretendido: DIRETOR(A) 
DE DESENVOLVIMENTO DA PRATICA PROFISSIONAL E DO TRABALHO DE 
ENFERMAGEM, documentos apresentados: Declaração da ABEn-GO 
explicitando a condição de adimplência 2021 e 2022 como Associada/o efetivo, 
Declaração de componente da chapa firmando acordo com o cargo que postulam, 
Cópia de documento de identidade com foto e Cópia de diploma emitido por 
Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata AGUEDA MARIA RUIZ ZIMMER CAVALCANTE e de acordo com o 
regimento eleitoral 2022 declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito 
eleitoral 2022; 
 

8- FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES: cargo pretendido: DIRETOR(A) DE 
COMUNICAÇAO SOCIAL E PUBLICAÇÕES, documentos apresentados: 
Declaração da ABEn-GO explicitando a condição de adimplência 2021 e 2022 
como Associada/o efetivo, Declaração de componente da chapa firmando acordo 
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com o cargo que postulam, Cópia de documento de identidade com foto e Cópia 
de diploma emitido por Instituição de Ensino reconhecida. 
 
Parecer: após conferencia e análise dos documentos acima apresentados pela 
candidata FLÁVIA ALVES AMORIM SOUZA SALES e de acordo com o 
regimento eleitoral 2022 declaramos a candidata elegível para concorrer o pleito 
eleitoral 2022; 
 
 Diante do exposto a Comissão Especial de Eleição ABEn-GO informa ao 
representante da chapa única denominada Transformar e Avançar de chapa 
Flavia Alves Amorim Souza Sales que acata o pedido de inscrição de chapa para 
concorrer ao pleito eleitoral 2022, por apresentar em sua chapa todos os 
candidatos elegíveis atendendo os dispostos do regimento e calendário eleitoral 
2022. 
  

 .                     

Goiânia, 18 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

   Roberta Ribeiro Rios                                                   Luípa Michele Silva Cabral 

           Presidente                                                                                     Titular                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Dias da Silva Oliveira 

Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


