
 

 

  

 

 

 

 

 

Ata da nona reunião da Comissão Eleitoral Eleição 2018 

Aos seis dias do mês de Julho de 2018, às 11:00 horas, na sala de Reuniões do Conselho 

Regional de Educação Física da Sexta Região – Minas Gerais – CREF6/MG, Belo Horizonte/MG, 

reuniu-se a Comissão Eleitoral com a presença dos seguintes Membros Wilian Peres Lemos, 

Presidente, Marcelino Soares de Barros e Walter Fortini, Membros Efetivos, sendo que, José 

Humberto Ferreira e Jaime Roberto Alves Macedo, Membros Suplentes, justificaram suas 

ausências. A sessão foi aberta pelo Presidente, informando que a pauta consiste na avaliação 

dos Documentos apresentados pelas duas chapas candidatas a concorrer na Eleição 2018 do 

CREF6/MG para dez Conselheiros efetivos e quatro Suplentes, com mandato de seis anos; 

Considerando-se o encerramento do prazo legal para registro das Chapas, ocorrido no dia 

cinco de Julho de 2018. A chapa denominada “Rumo Certo para avançar” foi registrada pelos 

seus representantes na Reunião da Comissão Eleitoral no dia vinte e oito de Junho de 2018, 

recebendo o número 01/2018 (um). A Chapa denominada “Renovação” foi registrada com o 

número 02/2018 (dois), na Reunião da Comissão Eleitoral do dia cinco de Julho de 2018. De 

acordo com as exigências estabelecidas no Art.8º do Regimento Eleitoral, os Membros da 

Comissão Eleitoral, analisaram criteriosamente as informações e documentos apresentados 

pelo CREF6/MG, conforme solicitação contida no Oficio 0027/2018, entregue ao Presidente do 

CREF6/MG. Após as diligencias feitas, relacionadas aos Candidatos componentes da Chapa 

01/2018 (um) - “Rumo Certo para avançar”, a Comissão constatou que foram cumpridas todas 

as exigências estabelecidas no Regimento Eleitoral, aprovando por Unanimidade o seu 

Deferimento. Em relação a Chapa 02/2018 (dois) denominada “Renovação”, a Comissão 

verificou que cinco Candidatos Integrantes da Chapa, não cumpriram com a exigência contida 

no Art. 75º cc Art 76º do Estatuto do CREF6/MG, a saber: Alexandre Francisco Alves, registrado 

no CREF6/MG sob n° 006226-G/MG, Fernando Lucio Correia, registrado no CREF6/MG sob nº 

004159-G/MG, Flaviani Pereira, registrada no CREF6/MG sob n° 005783-G/MG, Jairo Carvalho 

do Amaral, registrado no CREF6/MG sob n° 018092-G/MG e Rafael Fortunato de Almeida, 

registrado no CREF6/MG sob nº 019041-G/MG. Também foi constatada a ausência do 

documento assinado pelo Representante da Chapa, conforme disposto no Art. 47º do 

Regimento Eleitoral. Pela apuração dessas irregularidades, a Comissão Eleitoral, por 

unanimidade, concluiu pelo indeferimento do pedido de Inscrição da Chapa 02/2018 (dois) 

denominada “Renovação”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

A despeito de não alterar o resultado final quanto ao indeferimento do Registro da Chapa 

02/2018 (dois) denominada “Renovação”, foram detectadas três assinaturas que divergem 

daquelas constantes nos Registros junto ao CREF6/MG, a saber: Jackson Faustino Ferreira, 

registrado no CREF6/MG sob n° 008112-G/MG, Vinicius Lopes de Faria, registrado no 

CREF6/MG sob n° 004927G/MG e Alexandre Francisco Alves, registrado no CREF6/MG sob n° 

006226-G/MG. Diante das duvidas suscitadas entendeu a Comissão Eleitoral por encaminhar 

ao Presidente do CREF6/MG para tomar providências que entender cabíveis. Após tomadas 

essas decisões, foram os dois Membros Suplentes da Comissão Eleitoral, José Humberto 

Ferreira e Jaime Roberto Alves Macedo, devidamente comunicados eletronicamente, os quais 

anuíram com os termos e decisões proferidas.  Nada mais havendo a tratar o Presidente da 

Comissão Eleitoral deu por encerrado os trabalhos, Eu, Marcelino Soares de Barros, lavrei a 

presente Ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos demais Membros da Comissão 

Eleitoral. Belo Horizonte, 06 de Julho de 2018. 
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