
ATA DO CÔMPUTO GERAL DOS VOTOS 

ELEIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6 REGIÃO – CREF6/MG 2021 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 28 

minutos, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região – 

CREF6/MG, situado na Rua Bernardo Guimarães, 2766 – bairro Santo Agostinho – Belo 

Horizonte/MG, o Presidente da Comissão Eleitoral Marcelino Soares de Barros, os membros 

efetivos Wilderson Braga da Silva e Beatriz Martins Bicalho e os membros suplentes Vinícius de 

Castro Castelo Branco e Joana D´arc Cândido de Paiva, também estavam presentes os fiscais 

credenciados das Chapa 1, Andresa Soraya Mathias Minelli, Emerson Vieira Casseb e Sidney 

Fernando Kneipp Soares e os fiscais credenciados da Chapa 2, Wolfgang Cristiano Lopes 

Welsing, Andreia da Consolação Silva Diniz e Fernando Lúcio Correia. Em atendimento ao 

disposto no artigo 63 do Regimento Eleitoral (Resolução Especial CREF6/MG nº 1/2021) e 

objetivando apurar o cômputo geral dos votos, proceder-se-á ao somatório do resultado 

apurado nas urnas dos votos por correspondência com os votos por comparecimento pessoal 

dos Profissionais. Registre- se que o número total dos Profissionais de Educação Física aptos ao 

voto é 19662 (dezenove mil seiscentos e sessenta e dois). Constatou-se que havia 3164 (três mil 

cento e sessenta e quatro) votos por correspondência e 483 (quatrocentos e oitenta e três) 

votos por comparecimento pessoal. Na urna de votos por correspondência, foram 

contabilizados 2138 (dois mil cento e trinta e oito) para Chapa 01 e 865 (oitocentos e sessenta e 

cinco) para Chapa 02; 34 (trinta e quatro) votos brancos e 134 (cento e trinta e quatro) votos 

nulos. Na urna de votos por comparecimento pessoal dos Profissionais, foram computados 483 

(quatrocentos e oitenta e três) votos válidos, dos quais 61 (sessenta e um) votos foram para 

Chapa 01 e 406 (quatrocentos e seis) votos para Chapa 2; 3 (três) votos brancos e 13 (treze) 

votos nulos. Ato contínuo, foi realizado o somatório dos votos constantes das urnas de votação 

por comparecimento pessoal e por correspondência,  onde foi constatado divergência de 

7(sete) votos em relação a leitura dos votos por código de barras (votos por correspondência), 

conforme o item III do art.63 a Comissão Eleitoral deliberou homologar o resultado, perfazendo o 

montante de 3647 (três mil seiscentos e quarenta e sete) votos, sendo 2199 (dois mil cento e 

noventa e nove) conferidos à Chapa 01 – Minas Unidas e 1271 (mil duzentos e setenta e um) 

conferidos à Chapa 02 – Renova CREF; 147 (cento e quarenta e sete) votos nulos e 37 (trinta e 

sete) votos em branco. Assim, o resultado do pleito eleitoral, com a proclamação 

correspondente, indica, às 00 horas e 34 minutos, que a Chapa 1 – Minas Unida obteve a 

maioria dos votos válidos, a saber 2199 (dois mil cento e noventa e nove) votos, e para tanto, 

resta proclamada vencedora deste pleito eleitoral para exercer mandato até 31 de Dezembro 

de 2024, conforme estabelecido no artigo 1º do Regimento Eleitoral. Desta forma, encerra-se a 

presente ata para fins de proclamação, permanecendo a Comissão composta para 

atendimento ao prazo recursal de 02 (duas) horas. Para tanto foi lavrada a presente ata, que 

depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 
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