
 

 

Orientações e regramentos para a realização de assembleias 
virtuais. 

Como é de conhecimento público e notório, a pandemia provocada pelo COVID-19 
(Coronavírus) causa grande impacto à sociedade sendo que as autoridades de saúde pública 
proíbem a aglomeração de pessoas. 

Diante deste fato, para promovermos a realização de Assembleia Geral Extraordinária 
– AGE face a necessidade de deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
apresentada pelo Grupo CEEE, o SINTEC-RS realizará AGE por meio virtual e a tomadas das 
decisões por meio do voto de cada representado, através das respostas a questionário via 
internet. 

A AGE será transmitida pela plataforma ZOOM Meetings, no dia 24/06/2020, e terá 
início às 18 horas e 30 minutos. Após o encerramento da Assembleia, a gravação será 
disponibilizada no site do SINTEC-RS para posterior acesso. O período de votação se encerra às 
12:00 do dia 25 de maio, quinta-feira. 

A lista de presença será contabilizada e formalizada através das respostas dos 
questionários de votação. 

Os preenchimentos serão confrontados com a listagem de profissionais Técnicos 
Industriais listados pela empresa. 
 

Orientações Importantes 
 
- A Assembleia terá início no horário agendado para segunda chamada (18h30min) e durará 
até 90 minutos. 
- A administração do tempo de duração da assembleia respeitará espaço para 1) orientações 
sobre a forma de participação e de solicitação para manifestar-se, 2) apresentação da 
proposta, riscos considerados e argumentação pela assessoria jurídica, 3) considerações, 
contrapontos e/ou perguntas formuladas pelos participantes. 
- Considerando que há a limitação de 100 conexões na plataforma utilizada, haverá o risco de 
impedimento de participação se o número de pessoas alcançar este limite. Caso isto ocorra, 
ainda será possível assistir a uma gravação da assembleia, disponibilizada no site do SINTEC-
RS, a fim de apropriar-se de informações necessárias para manifestar seu voto sobre os itens 
deliberados na assembleia. 
- Os que se interessarem em fazer considerações e questionamentos durante a assembleia 
deverão encaminhá-las através de whatsapp ou SMS para o número (51) 9.80269863, pelo e-
mail assembleia@sintec-rs.com.br ou deverão enviar mensagem na plataforma de realização 
da Assembleia. 
- Para manifestar-se o interessado deverá observar as regras de solicitação apresentadas no 
início do evento. A palavra será concedida por ordem de inscrição e cada participante poderá 
fazer uso da mesma por dois minutos; ultrapassado o tempo será avisado pelo presidente da 
mesa para que conclua sua consideração. O participante que já se manifestou só fará uso da 
palavra novamente depois que os demais inscritos se manifestarem. Poderá haver limite de 
questionamentos se o tempo estabelecido for alcançado. 
- A deliberação sobre os itens do edital se dará através de questionário na plataforma Google 
Formulários. 
- O link para acesso ao formulário de voto será enviado por e-mail após o término da reunião e 
ficará aberto para participação até às 12 horas do dia 25/06/2020. 


