
 

 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA - FETIESC 

 

Referência: Processo Eleitoral 2020. 

Ato: Boletim/Despacho nº 03, de 27.11.2020.   

Assunto: Coleta de votos. Via Correio. Artigo 59 do Regimento 

Eleitoral. 

 

Os Senhores Idemar Antonio Martini, Ednaldo 

Pedro Antonio, Joel Bittencourt, José Gilson Cardoso  e a senhora 

Elfi Lemke,  integrantes da Comissão Coordenadora do Processo 

Eleitoral que será realizado na Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias do Estado de Santa Catarina - FETIESC e tendo o princípio 

da publicidade dos atos jurídicos praticados como norteador de 

conduta, reunidos nesta data em caráter emergencial, por 

videoconferência, tornam público o presente boletim/despacho, a 

saber: 

 

1)  Como é do conhecimento, será realizada eleição para a diretoria da 

Fetiesc, cujo edital de convocação foi publicado no Jornal “Diário 

Catarinense - edição do dia 30.10.2020” e nas mídias sociais da 

Entidade. 

 

2)  Nos termos do edital retro mencionado, o processo de coleta de 

votos dos senhores e senhoras delegados das entidades sindicais 

filiadas à Fetiesc está previsto para ocorrer no dia 11 de dezembro 

do ano em curso, no horário das 08h às 14h, de forma presencial, 

na sede da entidade, na cidade de Itapema.  



 

 

 

 

3)  Como se observa pelo documento “RISCO POTENCIAL POR REGIÃO” 

(disponível em www.coronavirus.sc.gov.br), a pandemia do 

CORONAVIRUS em nosso Estado retornou ao nosso convívio e, 

salvo engano, de forma mais intensa, haja vista que a grande 

maioria das regiões de SC estão em “risco potencial gravíssimo”, o 

que, convenhamos, torna a situação sanitária de Santa Catarina 

preocupante. 

 

 

 



 

 

4)  Como se nota, em apenas 01 dia (entre os dias 25 e 26.11.2020), 

Santa Catarina registrou, nada menos que 5.998 novos casos. 

Preocupante. 

 

5)   Assim, os integrantes da Comissão Eleitoral responsável pelo 

processo de eleição da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

do Estado de Santa Catarina – FETIESC e tendo em vista o enorme 

potencial contaminatório do COVID19 em Santa Catarina e de igual 

sorte, tendo como mote indicador de conduta de proteção dos 

senhores e das senhoras lideranças sindicais que integram o e. 

Conselho de Representantes e nos termos do artigo 59 do 

Regimento Eleitoral da Fetiesc, RESOLVEM, sem perda das 

legalidades inerentes ao dito processo eleitoral, de que os votos dos 

representantes das entidades filiadas sejam feitos no formato 

“VOTO POR CORRESPONDÊNCIA”, ou seja, com o encaminhamento 

dos sufrágios via EBCT – Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, sem o comprometimento do sigilo do voto. 

 

6)  Ditos votos deverão estar de posse da Comissão Eleitoral, 

impreterivelmente, até as 12h do dia 11.12.2020, para que se 

processe a sua apuração. 

 

7)  Publique-se e arquive-se. 

 

Senhor Idemar Antonio Martini 

Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado 

de Santa Catarina – FETIESC e Coordenador da Comissão Eleitoral 

 

 

Senhor Ednaldo Pedro Antonio 

Comissão Eleitoral 



 

 

 

 

Senhor Joel Bittencourt 

Comissão Eleitoral 

 

 

Senhor José Gilson Cardoso 

Comissão Eleitoral 

 

 

Senhora Elfi Lemke 

Comissão Eleitoral  


