COMISSÃO ELEITORAL
Processo de Eleição do representante dos empregados
para o Conselho de Administração do Serpro

ATA REUNIÃO Nº 09
Brasília, 28 de janeiro de 2020.
A Comissão Eleitoral paritária, instituída pela DD - 151/2019, se reuniu em
Brasília/DF, das 15h30 às 16h, na presença da coordenadora Renata Pinheiro
Gonsalves e do membro da Comissão Eleitoral Milton Cezar Batista Pantuzzo para
tratar da 2ª Retificação do Edital para alterar os itens relacionados ao Sistema de
Eleição, da comunicação sobre as alterações para o Quadro Externo e do pedido
dos candidatos de alteração do calendário eleitoral no 2º turno da votação.
Os itens foram tratados da seguinte forma:
- A Coordenadora apresentou a minuta de retificação que foi aprovada com
alguns ajustes e vai solicitar a publicação no site do processo e a divulgação
de Primeira Leitura, chamando atenção para essas alterações.
- A Coordenadora encaminhará ao Geoffrey para divulgação da Retificação
para os órgãos que possuem empregados do Serpro, informando sobre a
possibilidade de votarem utilizando senha LDAP, de qualquer lugar.
- Renata leu o pedido dos candidatos, encaminhado por e-mail para a
Comissão Eleitoral pelo candidato Fernandão, em que solicitam alteração do
período de votação no 2º turno.
- Devido à divulgação e o incentivo que será gerado para maior adesão dos
empregados ao processo no ambiente da empresa, a Comissão Eleitoral
considerou pertinente o pedido dos candidatos, ainda que a ferramenta agora
permita que os empregados votem de qualquer lugar.
- Milton propôs outra alteração ao Calendário Eleitoral, que não estava na
pauta, em relação ao período de votação do 1º Turno, que ampliaria o prazo
de votação do 1º turno, acrescentando o dia 05/02, conforme segue:
03/02/2020 - 7h

Início do Período de Votação

05/02/2020 - 16h

Término do Período de Votação

05/02/2020 - 17h

Apuração e divulgação do Resultado preliminar da Eleição
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-
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Considerando que não houve alteração do prazo de Apuração do Resultado,
a sugestão foi acatada e será incluída na 2ª Retificação do Edital e o
Calendário Eleitoral substituído para retratar a nova data.
Aproveitando a retificação do Calendário, a Comissão optou por já realizar as
alterações das datas do 2º turno, atendendo ao pleito dos candidatos,
reduzindo os prazos seguintes à votação e mantendo a data final do
processo, conforme segue:
ETAPA 2 - 2º Turno

17/02/2020

Convocação para o 2º Turno

18/02/2020

Início do Período de Campanha Eleitoral

01/03/2020 - 23h
02/03/2020 - 7h

Término do Período de Campanha Eleitoral
Início do Período de Votação

03/03/2020 - 16h

Término do Período de Votação

03/03/2020 - 17h

Apuração e divulgação do Resultado Preliminar da Eleição

04/03/2020
05/03/2020 - 17h

Início do prazo para recurso contra o Resultado Preliminar da Eleição
Término do prazo para recurso contra o Resultado Preliminar da Eleição

06/03/2020

Análise dos recursos contra o Resultado preliminar da Eleição

09/03/2020

Conclusão do julgamento dos recursos contra o Resultado Preliminar da Eleição

09/03/2020

Encaminhamento do Resultado Final da Eleição ao Diretor-Presidente do Serpro

10/03/2020

Publicação do Resultado Final da Eleição (2º Turno)

11/03/2020

Arquivamento da documentação e encerramento dos trabalhos da Comissão
Eleitoral
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