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Ata da décima quinta reunião da Comissão Eleitoral Eleição 2021 
 

 

Aos vinte e oito 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 os 

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

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

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

reunião informando o contato do advogado da Comissão Eleitoral, no dia 24 de 

Setembro de 2021, que encaminhou decisão judicial de Segunda Instancia que 

interfere no Pleito Eleitoral com a determinação do registro da Chapa 02 – Renova 

CREF. Assim, após leitura do documento, em decisão conjunta, a Comissão Eleitoral 

determinou que o pleito eleitoral dos Membros do CREF6/MG, para mandato até dia 

31 de Dezembro de 2024, manter-se-á no formato de cédula de papel pelos dois 

meios descritos no art. 6° e 7º da Resolução Especial n° 1/2021, a se realizar no dia 22 

de Novembro de 2021, das 9 às 15 horas, na Sede deste Conselho Regional, situado na 

Rua Bernardo Guimarães, 2766 - Santo Agostinho – Belo Horizonte - MG – CEP: 30140-

085. O voto é secreto, direto e pessoal e será exercido pelos Profissionais registrados no 

CREF6/MG, e em pleno gozo de seus direitos estatutários e com mais de 01 (um) ano 

de registro ininterrupto, cuja nominata, em conformidade com o Regimento Eleitoral, 

que foi disponibilizada na página eletrônica do CREF6/MG, dia 31 de Julho de 2021. A 

opção de votação em cédula de papel por correspondência encaminhada, 

obrigatoriamente, via postal conforme art. 7º do Regimento Eleitoral, através de carta-

voto, somente será armazenada na Sede do CREF6/MG se recebidos por este, via 

Correios até às 15h do dia 22 de Novembro de 2021, já a opção por comparecimento 

pessoal do Profissional de Educação Física na Sede do CREF6/MG será realizada única 

e exclusivamente no horário das 09 às 15h do dia 22 de Novembro de 2021. Quanto às 

chapas concorrentes ao Pleito Eleitoral CREF6/MG 2021, devem as Chapas 

Registradas, Chapa 1 – Minas Unida e Chapa 2 – Renova CREF, se atentar a 

possibilidade de cumprimento do descrito no art. 34 do Regimento Eleitoral que dispõe 

a respeito das Propostas Eleitorais.  No caso da página eletrônica do CREF6/MG, 

informou o Presidente que, como as propostas eleitorais das duas Chapas 

concorrentes já foram disponibilizadas no espaço reservado para eleição, não será 

repetido o ato descrito no art. 38 do Regimento Eleitoral. O Presidente informou ainda 

que, em consequência da renovação dos atos acima, caso queiram, as Chapas 

concorrentes deverão encaminhar o requerimento para Credenciamento dos fiscais, 

conforme prazos dispostos nos art. 27 e art. 28 do Regimento Eleitoral. Ficando em 

consequência, sem efeito os requerimentos realizados anteriormente. Solicitou à 

Secretaria que seja providenciado a produção das Cédulas Eleitorais nos termos do 

art. 52 do Regimento Eleitoral e demais materiais, nos termos do art. 54 do mesmo 

normativo.  Ressalta-se que as Chapas Registradas devem se atentar a Seção III, art. 41 

a art. 47 do Regimento Eleitoral, que dispõe sobre as Vedações na Campanha 

Eleitoral. O Presidente repassou a informação aos demais membros sobre o 

recebimento, até a presente data do quantitativo de 2.806 “cartas votos” recebidas 

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

após a leitura do código de barras.  
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Acrescentou que as “cartas voto” recebidas até o dia 29 de Setembro às 15h, 

continuarão sendo contabilizados e depositados em Urna Eleitoral, sendo, após esta 

data a Urna lacrada por estar o presente procedimento “sub judice”. Nada mais 

havendo a tratar, às 14 horas e 10 minutos, o Presidente da Comissão Eleitoral deu por 

encerrados os trabalhos. Belo Horizonte, 28 de Setembro de 2021. 
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