
 

Brasília, 15 de outubro de 2020. 

Requerimento 2/2020 

Senhores membros da Comissão Eleitoral,  

Vimos por meio deste, complementar o requerimento anterior (1/2020) solicitar al-
guns encaminhamentos acerca das Eleições 2020 para o Sindilegis.  

Envio de material publicitário para a base de filiados. Nesse item no requerimento 
anterior que o Sindicato disponibilizasse etiquetas impressas, com os nomes e endereços de todos 
filiados, para envio de correspondências para os filiados. Entretanto, verificando processos eleito-
rais anteriores, em especial a ATA 2/2010 (doc anexo), onde Comissão eleitoral decidiu que o Sin-
dicato arcasse com a postagem das correspondências para os filiados das 5 chapas que disputa-
vam o pleito daquele ano. 

Tal decisão se ampara no interesse coletivo do pleito de os eleitores conhecerem as 
propostas e as chapas.  

Assim, requer que as correspondências sejam etiquetadas e postadas pelo Sindilegis, 
sob a supervisão de pessoa designada pela chapa e credenciada pela Comissão Eleitoral.  

Diante do quadro de pandemia, onde os correios estão atrasando as correspondências, 
solicitamos que o material impresso seja postado até dia 31/10/2020. 

Já manifestamos a intenção de enviar uma correspondência impressa. 

Locais de votação. Pedir a colocação de 3 urnas, nos estacionamentos das 3 Casas, por 
já estar os órgãos funcionando, evitar engarrafamentos na sede da 610 Sul e cumprir o art. 53, II 
do estatuto. 

Autorização para votação extra lista. Tendo em vista vários associados estarem em te-
letrabalho fora de suas cidades, pede-se a autorização para que esses eleitores possam votar com 
a apresentação do documento de identificação em outros locais. 

Divulgação das chapas. Divulgação das chapas inscritas amanhã, com os respectivos 
integrantes, para que haja conhecimento dos candidatos e tempo hábil para impugnação, se for o 
caso.  

Data das eleições. Acrescentar no requerimento anterior que o remanejamento das 
eleições para 25 de novembro não traz prejuízo algum a qualquer das chapas, e, diante da excep-
cionalidade causada pela pandemia e do deslocamento das eleições municipais para último do-
mingo de novembro, permitem essa decisão. Pelo art. 53, I, do estatuto é competência da Comis-
são Eleitoral definir a data das eleições, que deverá ocorrer em novembro (art. 54). Assim, o colo-
cado no art. 52 deve ser interpretado sistematicamente nesse contexto. 



 

DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, solicita-se respeitosamente à Comissão Eleitoral o deferimento dos 
seguintes pedidos: 

1. que o Sindicato arque com a postagem das correspondências do material de cam-
panha das chapas para os filiados, sugerindo o dia 31/10/2020 para tal; 
2. colocação de 3 urnas, nos estacionamentos das 3 Casas ; 
3. autorização para que os eleitores que estão fora de seu domicílio possam votar com 
a apresentação do documento de identificação em outros locais; 
4. divulgação das chapas inscritas para viabilizar o conhecimento dos componentes e a 
eventual impugnação; 
5. Reforçar o pedido de antecipação da data das eleições para 25 de novembro.  

 

Atenciosamente, 

 Wederson Osmar Moreira 
 Candidato a Presidente da Chapa Renovar É Preciso 

 


