ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDOJUS-SC.
Às 14h horas do dia 16 de junho de dois mil e vinte, atendendo conforme estabelecido no seu
Estatuto, foi realizada mais uma reunião da comissão eleitoral. Em virtude da pandemia do
coronavírus (Covid-19) e dos protocolos de segurança do Ministério da Saúde, a reunião
transcorreu em modalidade à distância. Consoante já definido em assembleia anterior, os
membros são: Iraci Damares Lima Vieira Antunes, Loreni Mack, Luciana Claudineia Borges
Furtado, Rafael Hamilton Fernandes de Lima e Thaise Fernandes Frezza Nespolo. Iniciando-se
os trabalhos com a seguinte pauta: A) Decreto Estadual 630/2020, a pandemia do
coronavírus (Covid-19) e a realização das eleições; B) Sede do pleito eleitoral; C)
Providências; A) Após a análise do Decreto Estadual n. 630/2020, verificou-se a inviabilidade
de realização do pleito eleitoral na data prevista (20/06/2020), em virtude de que referido
instrumento normativo veda a organização de eventos que acarretem reunião de público.
Ademais, assentou-se que face ao cenário pandêmico do coronavírus (Covid-19) e a
observância aos protocolos de segurança do Ministério da Saúde (medidas de distanciamento
social e prevenção de aglomerações), denota-se como inadequada a mantença da data de
20/06/2020 para a realização das eleições sindicais, sendo imperioso o seu adiamento, bem
como a suspensão do processo eleitoral na fase em que se encontra. B) Considerando a
necessidade de remarcação das eleições e, com vistas a facilitar o deslocamento dos filiados,
nos moldes do art. 45, §1º, do Estatuto, definiu-se pela realização do pleito eleitoral na cidade
de Fraiburgo-SC; C) Assim sendo, por unanimidade, a Comissão Eleitoral deliberou, com
supedâneo no art. 51, do Estatuto c/c os arts. 16 e 17, do Regulamento das Eleições/2020, pela
imediata suspensão do pleito eleitoral na fase em que se encontra, bem como o seu adiamento
para o dia 29 de agosto de 2020, a ser realizado no Hotel Renar, situado na Av. Beira do
Lago, 150 - Jardim das Hortências, CEP 89580-000, Fraiburgo-SC. Não havendo mais nada
a ser tratado, foi encerrada a reunião da Comissão Eleitoral, sendo produzida a presenta ata,
subscrita por todos os membros da comissão eleitoral.
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