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ATA DO PERIODO DE VOTAÇAO 
ELEI(rÃ0 CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇAO FISICA - CONFEF/2020 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se na sede do 
Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, à Rua 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, objetivando instalar o processo eleitoral e 
compor a mesa de recepção dos votos, atuando nos procedimentos de recepção dos votos por 
comparecimento pessoal, independentemente daqueles votos por correspondëncia. Na 
oportunidade, o Secretário da Comissão Eleitoral, Bruno Carvalho Costa, fez a entrega à Comissão 
Eleitoral, da lista de votantes, contabilizando 638 (seiscentos e trinta e oito) votantes. Durante o período 
de votação, compareceram e se mantiveram os fiscais anteriormente credenciados das duas chapas, 
quais sejam, Angelo Luis de Sousa Vargas (CREF 000007-G/RJ) e Marcelino Soares de Barros (CREF 
007777-P/MG) chapa Ol - "Experiência, Renovação, e Compromisso Profissional -Vamos Juntos. Fortes 
e Coesos!" e Tadeu Correa (CREF 001086-G/SP) e Rogério Jean Moura Gonçalves (CREF 001726-G/BA) 
da Chapa 2 - "Pela voz de todos". Às quinze horas foi encerrado o período de votação, nos termos do 
artigo 2° do Regimento Eleitoral. Após, o período de votação mencionado o Presidente da Comissão 
Eleitoral, Sérgio Ferreira Tavares, convidou os fiscais da chapa Ol - "Experiência, Renovação, e 
Compromisso Profissional -Vamos Juntos. Fortes e Coesos! ", Marcelino Soares de Barros e, da Chapa 2 
- "Pela voz de todos", Rogério Jean Moura Gonçalves, adeslocarem-se à agência dos Correios, 
localizada a Av. Almirante Barroso, n° 139 - lojas B -Centro -Rio de Janeiro, com o membro da 
Comissão Eleitoral, Claudio Benevenute Lozana, para a retirada dos votas por correspondência, tendo 
em seguida retornado à sede do CONFEF para procederem à apuração, em ._conformidade ao 
disposto no artigo 45 do Regimento Eleitoral do CONFEF/2020 (Resolução CONFEF n° 389/2020). Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Eleitoral, Sergio Ferreira Tavares, deu por encerrados 
os atos anteriores a apuração dos votos às quinze horas e trinta 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. 
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