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 A comissão eleitoral designada pela portaria CBCE/SC-01/2007 para efetuar o 

processo eleitoral da secretaria estadual de Santa Catarina do CBCE apresenta, em anexo, a 

ata de relato de suas atividades, que se concluem na data de hoje, com a proclamação da 

chapa vencedora “Ampliando o Movimento: do centro à periferia...”.  

 

Deste modo, além dos apoiadores cuja nominata consta na referida ata, habilitam-se 

a tomar posse os seguintes associados nos respectivos cargos: 

 - secretário estadual: Oliveira Machado Fernandes Junior (UNIPLAC/Lages);  

- secretário-adjunto: Ricardo Rezer (UNOCHAPECÓ – Chapecó);  

- tesoureira: Mara Shirley Rossi (UNIPLAC – Lages) 
 

 Contatos com o novo secretário podem ser feitos pelo endereço postal (rua João 

Gualberto da Silva, n. 74/ap. 02 – CEP 88.501-005 – Lages/SC) ou pelo endereço eletrônico 

oliveira@uniplac.net . 

 

 De nossa parte, agradecemos à comissão provisória do CBCE/SC a confiança 

depositada, esperando ter correspondido às expectativas e cumprido, assim, com mais este 

dever nosso, como associados do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

Juliano Silveira  Antonio Galdino Costa  Giovani De Lorenzi Pires 

     Membro    Membro    Presidente 

mailto:oliveira@uniplac.net
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ATA DE RELATO DO PROCESSO ELEITORAL  
 

Cumprindo com as funções atribuídas pela comissão provisória da secretaria estadual do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte em Santa Catarina (CBCE/SC), através da portaria CBCE/SC-

01/2007, a comissão eleitoral formada pelos sócios Giovani De Lorenzi Pires, Antonio Galdino da 

Costa e Juliano Silveira, sob a presidência do primeiro, organizou e realizou o processo eleitoral para 

escolha da chapa que, empossada, gerirá aquela secretaria estadual pelo período dos próximos dois 

anos (Gestão 2007-2009). O material eleitoral foi repassado pela comissão provisória e pela 

secretaria executiva nacional do CBCE, sendo o processo balizado pelo estatuto e regimento da 

entidade, tendo transcorrido com normalidade. Após ter sido divulgado em correspondência 

eletrônica enviada a todos os associados de Santa Catarina, informando sobre condições e prazos 

para inscrição, recebemos no prazo hábil a inscrição de apenas uma chapa, denominada “Ampliando 

o Movimento: do Centro à Periferia...”, composta pelos seguintes associados candidatos: para 

secretário estadual, Oliveira Machado Fernandes Junior (UNIPLAC/Lages); para secretário-adjunto, 

Ricardo Rezer (UNOCHAPECÓ – Chapecó); para tesoureira, Mara Shirley Rossi (UNIPLAC – 

Lages). Além destes nomes, a chapa inscrita apresentou uma nominata de apoiadores formada pelos 

seguintes associados: Elisa Abraão, Marlini Dorneles de Lima, Vidalcir Ortigara, Milton Muniz e 

Marcos Araújo Vieira. Verificado que a chapa atendia ao estabelecido pela legislação da entidade, a 

inscrição foi homologada, passamos à sua divulgação, que foi feita por mensagem eletrônica aos 

associados e postagem na homepage nacional do CBCE (www.cbce.org.br). Em 09 (nove) de julho, 

a comissão eleitoral iniciou o processo de votação, enviando a todos os sócios do Estado quites com 

a tesouraria ou com até duas anuidades não-pagas, o material composto de: ofício da comissão 

eleitoral, chapa inscrita, carta-programa da chapa, voto e envelope subscrito e selado. Foram 

encaminhadas 172 (cento e setenta e duas) correspondências. No ofício da comissão eleitoral, 

informávamos a prorrogação do prazo para postagem do voto até o dia 15 (quinze) de agosto, em 

virtude do período correspondente às férias letivas de julho. Considerando esta nova data, a 

comissão eleitoral estabeleceu que, passados 10 (dez) dias da data máxima para postagem, o 

processo de coleta dos votos deveria ser concluído e a seguir procedido o escrutínio, o que aconteceu 

na data de hoje, 29 (vinte e nove) de agosto. Reunidos no LaboMídia/Centro de Desportos/UFSC, os 

integrantes da comissão eleitoral fizeram então a apuração dos votos, que apresentou os seguintes 

números: votos na chapa: 42 (quarenta e dois); votos em branco: 01 (um ); votos nulos: zero; 

representando portanto um total de 43 (quarenta e três) sócios votantes. Além disso, o Correio fez 

retornar 12 (doze) correspondências, por problemas relativos a endereçamento (mudança, endereço 

incompleto, etc.). Desta forma, em conformidade com o estatuto e regimento do CBCE, a comissão 

eleitoral constituída pela portaria CBCE/SC-01/2007 proclama vencedora a chapa inscrita 

“Ampliando o Movimento: ...”. Por fim, a comissão eleitoral decidiu informar o resultado por ofício 

à comissão provisória da secretaria estadual, à Direção Nacional e ao secretário eleito, e aos 

associados de SC por correspondência eletrônica. Nada mais havendo a ser tratado, a comissão 

eleitoral deu por encerradas suas atividades, extinguindo-se por ter concluído a tarefa que lhe fora 

atribuída. Florianópolis, 29 de agosto de 2007. Assinam os membros da comissão eleitoral: Giovani 

De Lorenzi Pires, Antonio Galdino da Costa e Juliano Silveira.    

 

 


