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Ata da décima primeira reunião da Comissão Eleitoral Eleição 2021 
 

Aos dezesseis dias do mês de Setembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, 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 e o 

membro Vinícius de Castro Castelo Branco, os Membros Beatriz Martins Bicalho e 

Joana D´arc Cândido de Paiva, virtualmente. O Membro efetivo, Wilderson Braga da 

Silva justificou a ausência. Inicialmente, o Presidente da Comissão Eleitoral agradeceu 

a todos pela presença e deu início à Reunião informando aos membros da Comissão 

que foram recebidas 5 mensagens eletrônicas por meio do endereço eletrônico 

eleicao2021@cref6.org.br, onde, 3(três) se referiam ao recebimento da “Cédula 

Eleitoral”, e 2(dois) se referiam à “Carta de Instruções de Voto”. As 5(cinco) 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 09 de Setembro de 2021, foi 

recebida a intimação pessoal de um Mandado de Segurança “Coletivo” impetrado 

pelos integrantes da Chapa que recebeu o número de protocolo 2 (dois). Salientou 

que foram protocoladas as informações pedidas pelo juízo da Justiça Federal no dia 

13 de Setembro de 2021, cumprindo o prazo estipulado. Informou, também, acerca do 

recebimento do Credenciamento de 2(dois) Fiscais pela Chapa 1 – Minas Unida, 

sendo eles, a Profissional Anísia Daniel Sudário, CREF 000028-G/MG, e o Profissional 

Walter Fortini, CREF 001358-G/MG, cumprindo os requisitos dispostos nos art.27 e art.28 

do Regimento Eleitoral. Ressaltou-se que, conforme solicitado, em reunião da 

Comissão Eleitoral, ao CREF6/MG, foi divulgado através de e-mail, rede social e página 

eletrônica do Conselho as informações sobre o tempo disponível para envio das 

Cédulas Eleitorais para o exercício do Voto, bem como a produção de um 

comunicado ressaltando o dia da votação presencial. O Presidente repassou a 

informação aos demais membros sobre o quantitativo de 1.866 “cartas votos” 

recebidas via Correios, e armazenadas na Urna Eleitoral pela Secretaria da Comissão 

Eleitoral, após a leitura do código de barras. O Presidente solicitou à Secretaria das 

Comissões que os votos deixados na Sede do Conselho sem o selo dos Correios, que 

serão contabilizados como justificativa de não exercício ao voto, por estes não 

cumprirem o disposto no capítulo V, art.53 ao art.60 do Regimento Eleitoral, sejam 

todos escaneados para possíveis questionamentos futuros. Foi determinado, em 

decisão conjunta, que a Secretaria da Comissão Eleitoral está autorizada a responder 

possíveis questionamentos acerca das Eleições 2021, não só pelo endereço eletrônico 

elecao2021@cref6.org.br, mas também via contato telefônico. Nada mais havendo a 

tratar, às 14 horas, o Presidente da Comissão Eleitoral deu por encerrados os trabalhos. 

Belo Horizonte, 16 de Setembro de 2021. 
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