
 

 

 
 

Conselho Regional de Educação Física - CREF3 - Santa Catarina 
  

Ata da 10ª Reunião da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Educação Física – CREF3/SC  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, em reunião 1 

online, presentes os membros da Comissão Eleitoral responsáveis pelo processo eleitoral 2 

de 2021, Presidente Alexandre Beck Monguilhott, Prof. Nelson Carvalho Neto, Prof. Maria 3 

Denise Ribeiro Ern e Prof. Rudy José Nodari Júnior, os membros da Secretaria Eleitoral: 4 

Alexandrina Gomes de Oliveira, Denyse Regina Orso Salvati e Jivago Teston Capra. O 5 

presidente abriu a reunião solicitando à Secretaria se os e-mails aos profissionais que 6 

receberam material de votação duplicado foram encaminhados. A Secretaria da Comissão 7 

Eleitoral informou que foram encaminhados os e-mails no dia 24/08/2021, no período da 8 

manhã para os 21 (vinte e um) profissionais que receberam o material de votação em 9 

duplicidade, informando-os sobre o erro operacional e que os mesmos deverão descartar 10 

um dos envelopes e apenas enviarem uma carta voto contendo apenas uma cédula de 11 

votação, conforme deliberado pela Comissão Eleitoral. A Secretaria sugeriu que fosse 12 

publicado no site um documento com perguntas e respostas sobre as dúvidas mais 13 

pertinentes dos profissionais. Dessa forma, foi enviado para aprovação e deliberação da 14 

Comissão Eleitoral o documento contendo as principais dúvidas dos profissionais, 15 

considerando o pleito eleitoral de 2021 e de outros anos. A Comissão ponderou sobre as 16 

respostas presentes no documento e, depois das devidas alterações, o documento foi 17 

aprovado para publicação. O Presidente da Comissão recebeu a notificação do Mandado 18 

de Segurança, impetrado pelo profissional Irineu Wolney Furtado, para que fossem 19 

tomadas as devidas providências. A Secretaria relatou sobre a reunião com os Correios 20 

referente à guarda das Cartas Resposta que conterão os votos dos profissionais. No 21 

regimento Eleitoral consta que o material de votação será acondicionado em caixa lacrada 22 

e devidamente rubricada pela Comissão Eleitoral, com fenda na parte superior, a fim de 23 

que seja inserido o material de votação. Os Correios informaram que é de 24 

responsabilidade do CREF3/SC fornecer a caixa lacrada com a fenda que está disposta no 25 

regimento. Assim, a Comissão solicitou à Secretaria que providenciasse a(as) caixa(as). A 26 

Secretaria encaminhou para aprovação da Comissão Eleitoral a matéria referente à 27 

finalização do envio do material de votação para os profissionais por parte dos Correios. A 28 

matéria foi aprovada para publicação. A Comissão deliberou que os envelopes com o 29 

material de votação que retornarem à Sede do Conselho por problemas na entrega dos 30 

Correios, como endereço errado/inexistente, por exemplo, serão guardados em caixa 31 

lacrada com fenda e rubricada pela Comissão Eleitoral que será mantida na sala 202 da 32 



 

 

Sede do Conselho. Dessa forma, foi deliberado que um novo envelope com material de 33 

votação será encaminhado ao profissional que teve o envelope devolvido, assim que o 34 

endereço for atualizado pelo departamento de cadastro. Também foi deliberado pela 35 

Comissão que os profissionais que acusarem que o material de votação foi enviado 36 

incompleto até o dia 10/09/2021, também receberão um novo envelope. Diante dessa 37 

demanda, foi solicitado à Secretaria que possibilitasse aos Representantes de Chapa o 38 

encaminhamento de mais material de campanha para compor o material de reenvio e 39 

para que os mesmos também assinassem o lacre na Caixa com os envelopes que 40 

retornarem. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão, Alexandre Beck 41 

Monguilhott, deu por encerrado os trabalhos. 42 
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