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Pública Internacional - Decreto
n° 9.620, de 13/06/1912

Memorando nº 12/2020
INFORMATIVO SOBRE O PROCEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO NAS
ELEIÇÕES PARA O CONSELHO ESTADUAL DA CRUZ VERMELHA FILIAL DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
Considerando a situação de pandemia pelo COVID-19, a Assembleia Geral
Extraordinária foi adiada para as datas de 15 e 16 de agosto de 2020, a partir das
08h, na sede da instituição, e ocorrerá de maneira semipresencial, da forma abaixo
exposta.
Assim, comparecerão ao pleito, presencialmente na sede da instituição, os
representantes do Órgão Central e voluntários que não possuírem meios de
participar por meio eletrônico. Estarão presentes, também, as pessoas necessárias
para instalação e manutenção do evento, não podendo o número de presentes
ultrapassar 30 pessoas.
O comparecimento presencial deve ser requerido com antecedência para fins de
organização através do telefone (51) 33115140 ou pelo e-mail juridico@cvbrs.org.br,
sendo a inscrição limitada ao teto acima referido (30 pessoas). Atingido o teto, a
participação deverá se dar por meio virtual.
O acompanhamento e participação poderá ser feita integralmente por meio virtual,
onde será possibilitado, inclusive, o direito à manifestação. Já a votação se dará de
forma rotativa (modelo drive thru1).
Dito isto, passa-se a detalhar a forma de participação e votação:
AGE - ACESSO AO SISTEMA

Modelo de prestação de serviço que permite ao tomador deste serviço efetivar a transação sem sair
de seu veículo.
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O acesso se dará através do aplicativo Zoom, amplo e gratuito, mediante cadastro
prévio, já o ingresso na reunião será feito através do caminho disponibilizado no link
www.cruzvermelha-rs.org.br/eleicoes2020, acessível a partir das 07 da manhã do

dia 15 de agosto de 2020 para fins de preparação e esclarecimento de dúvidas.
No dia da Assembleia, para fins de confirmação da identidade do voluntário que
pretende participar, deverá ser enviada, antes do início do evento, para o whatsapp
da Secretaria Geral (51. 995641974), foto (modelo selfie) do participante segurando
seu documento de identificação. A foto em questão deverá ser tirada na data do
pleito e garantirá ao voluntário inscrição na lista de presença.
ACOMPANHAMENTO E PARTICIPAÇÃO
O sistema escolhido para efetivar a AGE de forma semipresencial permite aos
voluntários e interessados acompanhar o evento e dele participar integralmente, por
mensagem escrita ou verbalmente. Haverá, na data, profissional disponível para
esclarecimento de dúvidas e ajuda para utilização do sistema.
Todos os documentos relativos à Assembleia, inclusive tutoriais, bem como a
gravação integral desta, ficarão disponíveis no Menu Eleições 2020 do site da CVBRS
por 02 (dois) dias. Após esse período, os documentos e gravação poderão ser
acessados através de solicitação ao e-mail secretariageral@cvbrs.org.br.
VOTAÇÃO
O modelo de votação para o Conselho de Administração será rotativo e ocorrerá em
15.08.2020, com previsão de ocorrência entre 09h e 12:00h, com menor contato
ou risco possível, funcionando da seguinte maneira:


O presidente da mesa da AGE abrirá a votação, possibilitando aos voluntários
regulares que assim o façam.
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O eleitores deverão se encaminhar à sede da CVBRS, preferencialmente de
carro, onde poderão votar sem sair de seu veículo, voltando a participar da
AGE de forma virtual após o encerramento da votação.



Teremos equipes na frente da sede da CVBRS, com todo o material de
proteção, entregando a cédula de votação, colhendo a assinatura do eleitor
e, por fim, incluindo o voto na urna, sem necessidade de ingresso deste nas
dependências da instituição ou contato.



FAVOR TRAZER CANETA PARA USO PRÓPRIO, assim evitando contato.

Na cédula de votação estarão dispostos todos os candidatos, cabendo ao eleitor
assinalar o nome de até 15 candidatos. Rasuras e assinalação acima de 15
candidatos anulam o seu voto (ATENÇÃO).
A contagem dos votos e publicização dos nomes dos eleitos para o Conselho de
Administração se dará na primeira parte da AGE, no dia 15.08.2020.
Já a votação para a Diretoria será levada a efeito em 16.08.2020, a qual será eleita
por voto dos membros que compuserem o Conselho de Administração, escolhido e
empossado na data anterior.
Para esclarecimentos, o(a) voluntário(a) deverá ligar para o telefone (51)
33115140/99564197 ou enviar e-mail para o juridico@cvbrs.org.br.
Porto Alegre, 10 de agosto de 2020.

THIAGO DOS SANTOS
Interventor para gerir projetos humanitários e administrativos
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