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ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS POR COMPARECIMENTO PESSOAL DOS PROFISSIONAIS 
ELEIÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF/2020 

Aos quinze dias do més de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniram-se na 
sede do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, à Avenida República do Chile, n° 230 -19° 
andar -Rio de Janeiro - RJ, os membros Efetivos da Comissão: Sergio Ferreira Tavares, portador de 
identidade CREF 000038-G/RJ; Bruno do Nascimento Rodrigues, portador de identidade CREF 005401-
G/RJ; Paulo Sergio Pimentel de Oliveira, portador de identidade CREF 000029-G/RJ, membro Suplente 
da Comissão: Claudio Benevenute Lozana, portador de identidade CREF 005439-G/RJ. Ausente o 
Suplente: Fernando Alves da Silva, portador de identidade CREF 023696-G/RJ. Em atendimento ao 
disposto no artigo 44 do Regimento Eleitoral e de posse da urna lacrada e da lista contendo o nome 
dos 638 (seiscentos e trinta e oito) Profissionais de Educação Física integrantes do Colégio Eleitoral, o 
Presidente da Comissão convidou os membros da Comissão Eleitoral à apuração os votos, na 
presença dos fiscais das chapas. Desta forma, foi aberta a urna lacrada e iniciada a contagem das 
cédulas eleitorais, confrontando-as com o número de presença nas folhas de votação, totalizando 22 
(vinte e duas) cédulas. Tendo em vista o número de cédulas ter sido igual ao de votantes por 
comparecimento pessoal, conforme verificado na respectiva lista, foi procedida a leitura dos votos, 
cédula por cédula, chegando ao montante de 22 (vinte e dois) votos, dos quais 02 (dois) foram para 
Chapa Ol e 20 (vinte) para Chapa 02, contabilizando 22 (vinte e dois) votos válidos; 0 (zero) voto 
branco e 0 (zero) voto nulo. Registre-se que todos os eleitores que exerceram o voto por 
comparecimento pessoal estavam aptos ao voto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Comissão Eleitoral, Sérgio Ferreira Tavares, deu por encerrada esta apuração dos votos por 
comparecimento pessoal dos Profissionais às dezesseis horas e oito minutos, sendo lavrada a presente 
ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

Ata aprovada em 15 de dezembro de 2020. 

Sérgio ~~reir• •vares 
Presidente 
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