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3ª Ata da Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Educação Física – CREF3/SC  

 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na Sala 202 do Conselho Regional de 

Educação Física, em Florianópolis/SC, presentes os membros da Comissão Eleitoral  responsáveis 

pelo processo eleitoral de 2021, Presidente Alexandre Beck Monguilhott, Prof. Nelson Carvalho 

Neto, Prof. Maria Letícia Pinto da Luz Knorr, Prof. Maria Denise Ribeiro Ern (online) e Prof. Rudy José 

Nodari Júnior(online), e os membros da Secretaria Eleitoral: Jivago Teston Capra e Denyse Regina 

Orso Salvati. Os membros da Comissão Eleitoral presentes na sessão aprovaram e assinaram as atas 

nº 01 e 02, referente às reuniões dos dias 18/06/2021 e 25/06/2021. A Comissão deliberou sobre a 

possibilidade de reenvio da cédula eleitoral, na hipótese do não recebimento pelo profissional. Ficou 

definido pelo reenvio das cédulas, desde que respeitado o prazo pré-definido pela comissão, cuja 

data foi estipulada de acordo com os prazos praticados pela tramitação de correspondência dos 

correios, ou seja, até dia 13/09/2021. Ficou definida a data de envio das correspondências entre os 

dias 17 e 23 de agosto, sendo que as cartas que retornarem devem permanecer invioláveis para 

posterior atualização cadastral, que se dará através de contato telefônico, mensagem via whatsapp 

e posteriormente via e-mail, para a promover a realização do reenvio. Foi determinado que o 

profissional que não receber a carta por algum motivo até dia 05/09/2021, terá como prazo limite 

o dia 10/09/2021 para fazer contato com o CREF3/SC, para que o CREF3/SC possa reenviar o 

material. Ficou definido que as chapas enviem material de campanha com quantidade excedente 

ao número de profissionais votantes, visando o processo de reenvio. Também foi deliberada a 

contratação dos serviços de montagem de envelopes e envio da correspondência eleitoral, através 

de ofício endereçado ao departamento de Compras do CREF3/SC, que dará andamento à demanda. 

A Prof. Maria Letícia sugeriu a melhor organização das datas das próximas reuniões, visando 

otimização dos trabalhos, de forma a analisar com antecedência, via grupo de whatsapp, a 

existência de novas demandas e a necessidade da reunião tradicional das sextas-feiras, o que foi 

ratificado por todos. Foi deliberado sobre a possibilidade futura do acionamento das forças de 

segurança, Polícia Militar e Guarda Municipal, o qual se dará por envio de ofício, para a data de 

abertura e apuração dos votos. Foi constatado que até o presente dia não foi realizado 

agendamento de inscrição de chapa através do e-mail para tal fim. Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente da Comissão Alexandre Beck Monguilhott deu por encerrado os trabalhos. 
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