
 

 

  

 

 

 

 
 

Ata da décima primeira reunião da Comissão Eleitoral Eleição 2018 

Aos doze dias do mês de Julho de 2018, às 13:00 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. No inicio da Reunião a Comissão Eleitoral procedeu à análise do recurso 
apresentado pelo representante da Chapa denominada “Renovação”, Fernando Lucio Correia. 
A despeito da informação constante do recurso de que o mesmo vinha acompanhado de 
documentos de requerimento de inscrição (“cópia anexa”), a referida cópia não veio 
acompanhar da peça recursal apresentada, conforme protocolo de recebimento que informa 4 
(quatro) páginas, devidamente numeradas e rubricadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral. 
O recurso apresentado se funda no cumprimento, por parte dos Membros da Chapa 
denominada “Renovação”, dos requisitos estabelecidos no Art. 47 do Regimento Eleitoral e 
Arts. 75 e 76 do Estatuto do CREF6/MG. Com base nas alegações constantes do Recurso, foi 
feita nova análise por parte desta Comissão Eleitoral, que solicitou ao Departamento de 
Pessoa Física, a confirmação das informações anteriormente repassadas. Após a análise 
constatou-se que não houve por parte da Chapa denominada “Renovação” o cumprimento do 
exposto no Art. 47 do Regimento Eleitoral e parte dos membros que a compõem ( 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) deixaram de 
cumprir os requisitos previstos nos Arts. 75 e 76 do Estatuto do CREF6/MG, consoante 
documentos ora anexados a presente Ata. Diante do exposto, a Comissão Eleitoral decidiu por 
manter o entendimento externado na Nona Ata da Comissão Eleitoral, em seis de Julho de 
2018 e publicada no Portal Eletrônico do CREF6/MG na mesma data, ratificando o 
indeferimento do registro da Chapa denominada “Renovação”. 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, 12 de Julho de 2018. 
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