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Ata da décima reunião da Comissão Eleitoral Eleição 2021 
 

Aos nove dias do mês de Setembro de 2021, às 13 horas, na sala de Reuniões do 

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

Guimarães, n° 2.766, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, estavam presentes in 

loco o Presidente da Comissão Eleitoral Marcelino Soares de Barros, os Membros 

Vinícius de Castro Castelo Branco, e Wilderson Braga da Silva, os Membros Beatriz 

Martins Bicalho, e Joana D´arc Cândido de Paiva, virtualmente. Inicialmente, o 

Presidente da Comissão Eleitoral agradeceu a todos pela presença e deu início à 

Reunião informando aos membros da Comissão que foram recebidas 3 mensagens 

eletrônicas por meio do endereço eletrônico eleicao2021@cref6.org.br, onde, 1(uma) 

se referia à “Chapas Registrada”, 1(uma) se referia ao recebimento da 

“Documentação para Voto”, e 1(uma) se referia a “justificativa do não exercício do 

direito ao voto”. As 3 mensagens eletrônicas foram respondidas de maneira virtual 

pela Secretaria da Comissão Eleitoral, juntamente com Oficio, enviado via postal, 

contendo cópia anexo dos e-mails respondidos. O Presidente informou que na data 

de 03 de Setembro de 2021, foi realizado a conferência e recebimento das Urnas, por 

ele e pelos Membros da Comissão Eleitoral Vinícius de Castro Castelo Branco e 

Wilderson Braga da Silva. Informou também que os votos deixados na Sede do 

Conselho sem o selo dos Correios serão contabilizados como justificativa do não 

exercício do direito ao voto, por estes não cumprirem o disposto no capítulo V, art.53 

ao art.60 do Regimento Eleitoral. Foi determinado, em decisão conjunta, que deverá 

ser feita a leitura dos códigos de barras das cartas votos recebidos via Correios na 

Sede do Conselho, afim de serem contabilizados e posteriormente depositados, ainda 

lacradas, na urna, pela Secretaria da Comissão Eleitoral, informando o quantitativo 

recebido antes de cada reunião da Comissão Eleitoral, a qual constará em ata o total 

de correspondências recebidas até aquele momento. O Presidente solicitou à 

Secretaria das Comissões que providencie memorando pedindo a Diretoria/Gerência 

do CREF6/MG que seja divulgado na página eletrônica do CREF6/MG, uma nota 

ressaltando o tempo disponível para envio das Cédulas Eleitorais ao Conselho para o 

exercício do Voto, bem como a produção de um comunicado ressaltando o dia da 

votação presencial, que deverá ser disparado e incluído nas páginas eletrônicas do 

CREF6/MG. Nada mais havendo a tratar, às 13 horas e 30 minutos, o Presidente da 

Comissão Eleitoral deu por encerrados os trabalhos. Belo Horizonte, 09 de Setembro de 

2021. 
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