Relatório Preliminar Missão de Observação Eleitoral da
Transparência Eleitoral e Caoeste para o primeiro turno das
eleições suplementares em Petrolândia
A Transparência Eleitoral credenciou perante o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
(TRESC) uma delegação composta por três membros do México, El Salvador e Estados Unidos e
dois membros da Conferência Americana de Órgãos Eleitorais Subnacionais (Caoeste), do Brasil.
Os membros da missão são especialistas eleitorais e autoridades reconhecidas em seus países
de origem. Todos participaram pessoalmente das eleições suplementares no município de
Petrolândia, em Santa Catarina, Brasil. Ann Miller Ravel foi a chefe da Missão, reconhecida
professora da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia e ex-presidente da Comissão
Federal Eleitoral dos Estados Unidos.
Além disso, a missão supervisionou as atividades dos jovens observadores, dois estudantes
brasileiros, Angélica Soares e Gabriel Vieira Egee, que foram selecionados em suas escolas, a
pedido do TRESC, para aprender sobre a experiência da observação eleitoral junto à missão.
Cumprindo as exigências definidas pelas autoridades sanitárias, tanto os protocolos do TRESC
quanto aqueles do Governo de Santa Catarina, os membros da missão realizaram os testes
correspondentes ao contexto pandêmico e, em outros casos, foram vacinados, a fim de cumprir
plenamente as recomendações sanitárias de entrada e permanência no território nacional.
Os participantes foram integrados nas atividades organizadas pelo TRESC, a fim de informá-los
sobre o sistema eleitoral brasileiro e compartilhar experiências de boas práticas eleitorais.
A agenda de atividades também incluiu uma série de palestras informativas ministradas pela
Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina (EJESC), a Coordenação Técnica do Sistema de
Entrega de Contas Eleitorais e a Coordenação Técnica de Apoio e Infraestrutura Tecnológica.
Houve também apresentações da Coordenação do Observatório de Mulheres e Políticas de
Transparência Eleitoral e da Coordenação Nacional do Fórum Nacional dos Cidadãos das
Américas. O grupo também participou de visitas institucionais e reuniões com representantes
do sistema de Justiça Eleitoral, da imprensa, de partidos políticos e, finalmente, fez um tour
pelas seções eleitorais no dia das eleições.
Em geral, a agenda de atividades e o processo eleitoral foram adaptados para atender às
medidas sanitárias previstas por lei. Assim, o TRESC adotou todas as precauções sanitárias de
forma a mitigar a possibilidade de contágio durante todo o ciclo eleitoral.
No dia da eleição, os observadores foram às seções eleitorais e estiveram presentes desde a
abertura das seções eleitorais até seu encerramento. Os observadores estiveram presentes na
auditoria de votação e nas cerimônias de votação paralela.
Os observadores se deslocaram entre diferentes locais de votação durante o dia da eleição, que
foram os seguintes:
•
•

Escola de Ensino Fundamental Frederico Probst
Centro Educacional Professora Maria Safira da Silveira

•
•
•

Escola Municipal Alto Barra Nova
Escola Municipal Indaia
Colégio Estadual Hermes Fontes

A Missão de Observação Eleitoral da Transparência Eleitoral e Caoeste felicita os cidadãos do
município por sua participação nestas eleições suplementares, em um contexto de pandemia.
Isto demonstra o civismo e o compromisso dos brasileiros com a democracia.
Também saúda as autoridades e funcionários do sistema de Justiça Eleitoral do estado de Santa
Catarina, por desenvolver um processo eleitoral auditável, legítimo e confiável, com recursos
humanos altamente qualificados e tomando todas as precauções para evitar o contágio durante
todo o processo eleitoral.
Finalmente, a Missão de Observação Eleitoral reconhece o desempenho do TRESC em garantir
a participação, saúde e segurança da delegação que esteve em Petrolândia acompanhando o
dia da eleição e seu compromisso em fortalecer as boas práticas democráticas.
As observações e recomendações serão enviadas posteriormente para o TRESC no relatório final
da missão.

