SINDAGUA-DE
ATA 005 DA COMIsSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA
cOLEGIADA, DO CONSELHO FISCAL E DA COMISSÃO DE ÉTICA, TRIÊNIO
2022-2025 DO SINDICATO Dos TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DA

PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS
DO DISTRITO FEDERAL SINDÁGUA-DF.
No terceiro dia do mês de novembro de 2021, às 17:30h, conforme estabelecido pelo

estatuto do SINDAGUA-DF, reuniu a Comissäo Eleitoral, constituída em Assembleia da
categoria em 30/09/2021, com a presença da representante da chapa 1 para a Diretoria
Colegiada. Foram dadas informações sobre o andamento das demandas solicitadas pela
Comissão Eleitoral nas reuniões anteriores.
Item 1. Em virtude de viagem particular de membro da Comissão Eleitoral, a reunião

marcada para o dia 08/11/2021 foi antecipada para esta data.
Item 2. A Comissão Eleitoral definiu para a dinâmica das eleições:

2 para cada urna, somente as urnas Sede e SIA dado o tamanho serão 3
a)

37 mesários (34 mesários +3 sobressalentes -

1 Sede, 1 SIA e outro Sindágua);

b) Vans para transporte dos mesários nos dias das eleições, para chegarem no
sindicato às 5:30h e retorno à noite;
c) Café da manhã e lanche a noite para os mesários nos dias das eleições;
d) Lanche para reunião com os mesários e para a noite de apuração;
e) Transporte para as urnas,

fDiagramação e impressão das cédulas;
) Disponibilização da assessoria jurídica para eventuais questões do processo;
h) Reunião com os mesários no dia 23/11/2021, no auditório do Sindágua, às 19

horas,
i) 1 presidente externo para apuração sugestão Advogado Paulo Fontes;
i) 3 mesas de apuração;
k) Filmagem e registro fotográfico da apuração.
Item 3. A Comissão Eleitoral solicita que a tesouraria se organize para disponibilizar as

ajudas de custo/diárias dos mesários nos dias 24, 25 e26/11/2021
A data da próxima reunião ficou estabelecida para 17 de novembro de 2021, às 17:30h.
A reunião foi encerrada às 18:33h.
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