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ELEIÇÕES 2020

COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL
ATA Nº 1

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte (27/08/2020), reuniram-se, por
videoconferência, os integrantes da Comissão Eleitoral Nacional - CEN, Titulares Carlos
Alberto Caetano, José Osmar Monte Rocha e Luís Guilherme Pontes de Azevedo, que
contaram com a participação dos membros da DEN, Bráulio Cerqueira, secretário executivo e
Arivaldo Sampaio, diretor de finanças. A Comissão foi designada pela Resolução nº 001/2020
do Conselho de Delegados Sindicais do UNACON SINDICAL e pela Portaria nº 001/2020 da
Diretoria Executiva Nacional da UNACON, ambas datadas de 24/08/2020, para coordenação
e condução do processo de eleição do UNACON SINDICAL e da UNACON - 2020,
conforme previsto nos Editais de Convocação, publicados em 24/08/2020 no Diário Oficial da
União-DOU, no Jornal de Brasília e no sítio eletrônico do UNACON. Em cumprimento ao
que dispõe o Parágrafo 1º do Art. 38 do Regimento Interno, os integrantes da CEN decidiram
eleger o titular Carlos Alberto Caetano, para presidir os trabalhos da Comissão e em suas
ausências assumirá a presidência da CEN um dos membros titulares. O diretor Bráulio
Cerqueira fez comunicados pertinentes aos membros da CEN e informou o envio, por e-mail,
da prévia do calendário eleitoral, regimento interno e estatuto da UNACON e do UNACON
SINDICAL, bem como deu conhecimento à CEN que os formulários de inscrição de
candidaturas já estavam disponíveis no site da entidade. Por fim, Bráulio Cerqueira sugeriu o
nome de alguns funcionários da entidade que poderiam assessorar a CEN. Ficou decidido que
os colaboradores Dayane Martins, Marcos José Barbosa e Nayara Young, auxiliarão a CEN
nos seus trabalhos. A CEN tomou conhecimento da publicação dos Editais de Convocação,
nos quais constam que o período para recebimento das inscrições das chapas se encerra no dia
18 de setembro de 2020. Na próxima reunião, agendada para dia 2 de setembro, o funcionário
Marcos Barbosa irá apresentar à comissão eleitoral o sistema de votação. Por fim, ficou
deliberado que a CEN responderá eventuais questionamentos e requerimentos das chapas e
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candidaturas individuais ou manifestações de filiados interessados no assunto, por meio da
caixa de correio eletrônico cen2020@unacon.org.br. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente da CEN determinou o encerramento da presente reunião, da qual foi lavrada a
presente ata, que segue assinada por seus membros presentes.

Carlos Alberto Caetano
Presidente

Luis Guilherme Pontes de Azevedo
Membro Efetivo

José Osmar Monte Rocha
Membro Efetivo
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