
ATA Nº 07 - REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES DA ABCCMM GESTÃO 2019/2021. 
Reuniram-se os membros da comissão eleitoral signatários e identificados nesta ata, para deliberar 
sobre demandas apresentadas.  

1. 2.761, dia 08 (oito) de janeiro de 2019 do criador Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat, requerendo 
reunião da chapa “Marchador para Todos” com a comissão eleitoral, pra que seja dada continuidade 
as tratativas pertinentes ao pleito eleitoral, extensiva a chapa concorrente e ao final, cópia do 
inteiro teor do presente caderno processual. 

A comissão eleitoral delibera que tendo em vista a realização de reunião em 13.12.2018 a pedido 
do Requerente, com duração de mais de 07 (sete) horas, em que participaram todas as partes 
interessadas e foram abordados e decididos todos os assuntos suscitados pelos próprios 
Requerentes, restando exaurida toda a matéria controvertida sem nenhum questionamento 
adicional, deve o requerente apresentar justificativa fundamentada para nova reunião presencial, 
elencando os pontos que pretende debater para análise desta Comissão Eleitoral acerca da real 
necessidade de nova reunião presencial ou de resposta por escrito. O pedido de cópia do inteiro 
teor do processo eleitoral será disponibilizado de forma digital ao e-mail cadastrado do requerente. 

2. Protocolo 2.776, dia 08 (oito) de janeiro de 2019 da lavra do criador Luis Fernando Metzker 
Salomon relatando que recebeu o envelope em seu endereço cadastrado, contudo ausente a cédula 
eleitoral, relatando erro material.  

A comissão eleitoral lamenta o possível ocorrido e informa ao associado requerente que não há 
previsão no estatuto da entidade de reenvio da postagem de novo material eleitoral. Assim, 
mantendo a lisura de todo procedimento eleitoral, para se evitar questionamentos diversos, a 
comissão eleitoral informa que a outra possibilidade do exercício do voto será presencialmente no 
dia 08 (oito) de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove). 

Registre-se nos autos do processo eleitoral. Publique-se no sítio eletrônico da ABCCMM e malote 
por correio eletrônico aos associados da entidade esta ata. Oficie-se a diretoria da ABCCMM sobre 
o teor desta deliberação. 

Belo Horizonte/MG, 10 (dez) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Augusto Cançado e Salles – 
Cadastro: 3723-0, Guilherme Augusto de Faria Soares – Cadastro: 9080-8 e Roberto Paulo Leal 
Correa – Cadastro: 35563-1. 
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