OF. CIRC. n.º 005/2018

Porto Alegre, 05 de outubro de 2018.

Prezado(a) Profissional:
A Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª
Região – CREFITO-5, por seu Presidente Dr. Régis Gemerasca Mestriner, CREFITO-5 n.º
97.823-F, comunica a todos os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais registrados neste
Conselho Regional, da eleição direta para a gestão quadriênio 2018-2022, que se realizará no
dia 1º de dezembro de 2018. Para aqueles profissionais não registrados em Porto Alegre o
voto será através de correspondência.
O voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal, e será exercido mediante o envio do
conjunto dos seguintes documentos que acompanham este ofício circular: cédula de votação,
sobrecarta e envelope para retorno.
Na cédula anexa constam os nomes dos integrantes da chapa inscrita.
INSTRUÇÕES PARA VOTAÇÃO:


Querendo, assinale com um “x” seu voto;



Coloque a cédula dentro da sobrecarta (envelope pequeno), retire o lacre e vede-o;



Coloque a sobrecarta (envelope pequeno) dentro do envelope para retorno (envelope de
resposta) e poste-o nos Correios.

Nos termos da Resolução COFFITO 369/2009, será considerado nulo o voto cujo eleitor
deixar de enviar a cédula de votação na sobrecarta (envelope pequeno) e, visando evitar a
invalidação do seu voto para efeitos de contagem, a remessa, via correio, deverá ocorrer com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do pleito eleitoral.
É facultativo o voto ao profissional com idade igual ou superior a 70 anos.
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 comprobatórios, 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, aqueles que deixarem de votar, sem
causa justificada, será aplicada pena de multa em importância não excedente ao valor de 01
(uma) anuidade.
Atenciosamente,

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

