
 

 

  

 

 

 

 
 

 

Ata da décima oitava reunião da Comissão Eleitoral Eleição 2018 

 

Apuração dos votos por correspondência  

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 17:10 horas  na Sede do 

Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, situado na Rua Bernardo 

Guimarães, nº 2.766, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG,  presentes os 

Membros da Comissão Eleitoral, Wilian Peres Lemos (Presidente), Walter Fortini 

(Membro Efetivo)  e Marcelino Soares de Barros (Membro Efetivo), justificadas as 

ausência dos Membros Suplentes: Jaime Roberto Alves Macedo e José Humberto 

Ferreira, deram início à apuração dos votos por correspondência. O Presidente da 

Comissão Eleitoral de posse da urna lacrada e da lista de votantes abriu a urna e passou 

a verificar se cada um dos envelopes pré-endereçados estava devidamente fechado e se 

o nome do eleitor constava na lista de votantes, rubricando ao lado. Prosseguindo, os 

Membros da Comissão Eleitoral abriram os envelopes pré-endereçados e deles retiram 

os envelopes pardos contendo as cédulas eleitorais, colocando-os de volta na urna. A 

contagem do número dos envelopes pardos foi confrontada com o número de votos da 

lista de votantes. Verificada a igualdade de votos com o número de votantes procedeu-

se à abertura dos envelopes pardos com a retirada das cédulas eleitorais e contagem dos 

votos, separando-os em válidos, nulos e brancos. Foram computados um total de 2.032 

(dois mil e trinta e dois) votos pela modalidade votos por correspondência, deste total 

1.774  (mil setecentos e setenta e quatro) foram considerados válidos, 205(duzentos e 

cinco) nulos e 53(cinqüenta e três) brancos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, eu Marcelino Soares de Barros lavrei a presente Ata que 

depois de lida e aprovada segue assinada por mim e por todos os Membros da Comissão 

Eleitoral. 

 
 

Wilian Peres Lemos 
Presidente 

Marcelino Soares de Barros 
Membro Efetivo 

 

Walter Fortini 
Membro Efetivo 

  
 


