ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CREF7 - nº 006/2018
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Às 18h18min do dia 21 de setembro de 2018, a Comissão Eleitoral do Conselho
Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF7/DF reuniu-se na sala de
reuniões do Edifício CONNECT TOWERS sito à: QS 1, Rua 212, Lotes 19, 21, 23,
Pistão Sul, Taguatinga - DF, para cumprir as atribuições estabelecidas no Regimento
Eleitoral, publicado no Diário Oficial da União em 16 de maio de 2018. Ressalta que
a eleição foi realizada entre às 09:00 e 18:00 horas, e que logo após o encerramento
do horário de votação, o Sr. Presidente indagou dos representantes das chapas e
fiscais das chapas concorrentes, sobre o local de apuração das URNAS e votos, e que
teve o concorde de todos, assim determinou que seria no próprio local de votação
pessoal, sendo no edifício CONNECT TOWERS na QS 1, Rua 212, Lotes 19, 21,
23, Pistão Sul, Taguatinga - DF, subsolo, sala nº. 3, os Membros da Comissão
Eleitoral, sob a coordenação do Presidente da mesma, iniciaram a contagem dos
votos, conforme a seguir descrito: comprovação dos votos enviados via postagem
com a listagem dos votantes na forma presencial; VOTOS POR
COMPARECIMENTO PESSOAL – através do escrutínio da urna foram
computados 599 votos no total, distribuídos em 593 válidos, 5 nulos e 1 em branco.
A chapa 1 obteve 356 votos, a chapa 2 obteve 237 votos, VOTOS POR
CORRESPONDÊNCIA – após o cumprimento das determinações do Regimento
Eleitoral e minuciosa contagem das cédulas enviadas, chegou-se a um total de 711
votos, distribuídos em 650 válidos, 57 nulos e 4 em branco. A chapa 1 obteve 283
votos, a chapa 2 obteve 367 votos. Somando-se os votos por comparecimento
pessoal e os votos por correspondência, chegou-se a um total de 1310 votos, sendo
1243 válidos, 62 nulos e 5 em branco. No total, a chapa 1 obteve 639 votos válidos,
a chapa 2 obteve 604 votos válidos. Observando que estavam aptos a votar 5960
Profissionais e que 1310 utilizaram o direito ao voto, obtivemos um total de 21,97%
de votantes. Após, a Comissão fez um intervalo regimental de 02 (duas) horas,
aguardando a possível apresentação de recursos. Às 00h15min, a Chapa 2 –
AMPLIAÇÃO interpôs 2 (dois) pedidos de impugnação ao processo eleitoral,
abrindo-se o prazo regimental de 2 (dois) dias úteis, para a manifestação da
Comissão Eleitoral sobre os pedidos formulados, suspendendo-se a proclamação
oficial do resultado até ser proferida a respectiva decisão sobre os citados pedidos.
Em seguida, a Comissão Eleitoral deu por encerrado os trabalhos às 00h15min do dia
21 de setembro de 2018, cuja ata vai por mim, Presidente desta Comissão Eleitoral,
assinada.
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