OF. CIRC. n.º 006/2018

Porto Alegre, 1º de novembro de 2018.

Prezado(a) Profissional,
A Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região – CREFITO5, por seu Presidente Dr. Régis Gemerasca Mestriner, CREFITO-5 n.º 97.823-F, comunica a todos os
Fisioterapeutas e os Terapeutas Ocupacionais registrados neste Conselho Regional, com endereço no Município
de Porto Alegre/RS, para a eleição direta de chapa para a gestão 2018-2022, que se realizará no dia 1º de
dezembro de 2018, ininterruptamente das 08h00min às 16h00min, na Av. Protásio Alves, nº 2.966, Porto
Alegre/RS (Hotel Coral Tower).
O voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal, e será exercido mediante apresentação da Cédula de
Identidade Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, RG ou de outro documento equivalente como identidade
civil.
Poderão votar os profissionais em situação regular perante o Conselho Regional, considerando-se nesta
condição aquele profissional que esteja em dia para com suas obrigações, inclusive quanto a débitos de qualquer
natureza, perante o CREFITO-5. É facultativo o voto ao profissional com idade igual ou superior a 70 anos.
O voto se dará por meio da identificação do profissional pela mesa eleitoral. Não é permitido o voto por
correspondência em cidade onde se instalar mesa eleitoral.
Aqueles que deixarem de votar deverão apresentar justificativa da ausência, via correio ou mediante
protocolo, na sede do CREFITO-5, endereçada ao Presidente do CREFITO-5, acompanhada de documentos
probatórios, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de 01/12/2018. Consideram-se causas a serem justificadas pelos
profissionais que não votarem:
a) impedimento legal ou de força maior;
b) enfermidade;
c) ausência do profissional da sua circunscrição.
Nos termos da Resolução COFFITO 369/2009, àqueles que deixarem de votar, sem causa justificada, será
aplicada pena de multa em importância não excedente ao valor de 01 (uma) anuidade.
Confira a nominata da chapa inscrita no site do CREFITO-5 (www.crefito5.org.br), no link “Eleições Crefito5
2018”.
Data: 01/12/2018
Local: Av. Protásio Alves, nº 2.966, Porto Alegre/RS
Horário: 8h às 16h
Apresentar documento de identificação
Atenciosamente,

Dr. Régis Gemerasca Mestriner
Presidente da Comissão Eleitoral - CREFITO-5

