Eleições no SINDSERV Santos
Dias 1, 2, 3, 4 e 5 de março de 2021

Em 2021 o SINDSERV Santos
passará por novas eleições para diretoria e Conselho Fiscal (efetivos
e suplentes). Elas ocorrem de 4 em
4 anos e é um importante momento
em que a categoria elege, democraticamente, a diretoria para manter seu sindicato na luta. Devem votar todos os servidores associados
há pelo menos 3 meses.
Para que a eleição interfira o mínimo possível nas lutas que os servidores junto ao sindicato estão travando contra ataques do governo,
é preciso que VOCÊ e os demais
associados participem massivamente, evitando assim uma segunda votação.
Isso porque, o quórum exigido
pelo estatuto é de 50% dos asso-

ciados com direito a voto. Caso
este percentual não seja atingido,
a eleição se arrastará e o
sindicato terá que gastar o dobro de dinheiro
(correspondências
para os associados,
aluguel de carros
para transportar
urnas, alimentação dos mesários, horas extras
para os funcionários do sindicato,
entre outros gastos).
Nessas eleições teremos 2 urnas fixas e
13 itinerantes.
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Urnas itinerantes
Além das urnas fixas, teremos também 13 mesas
coletoras de votos que passarão em todas as unidades da Prefeitura de Santos onde há associados.
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Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos - Especial Eleição - 08/02/2021

Assembleia Geral para a
eleição da Comissão Eleitoral
18/02/2021
(quinta-feira)

- 18h30 em primeira chamada
com quórum estatutário ou

- 19h30 com qualquer número de
associados presentes.
No Sindicato dos Metalúrgicos
(Av. Ana Costa, 55 – Vila Mathias)

Antes das eleições, os associados
têm outro compromisso: ir e votar na
assembleia que vai decidir quem vai
fazer parte da Comissão Eleitoral.
Além dos servidores que serão eleitos
por votação secreta nesta assembleia,
também compõe a Comissão Eleitoral
um indicado de cada chapa.
A Comissão Eleitoral é quem
fiscaliza e toma decisões importantes
nas eleições. Por isso é de extrema
importância que todos os sócios
compareçam e votem em servidores
de confiança.

Segundo o estatuto (Artigo 83), cabe
a Comissão Eleitoral:
Subsidiar o Presidente do Pleito
na condução do processo eleitoral,
funcionando como órgão consultivo
nos assuntos de competência da
presidência;
Julgar as impugnações de
candidaturas e os recursos interpostos
na forma do presente Estatuto,
bem como as petições das chapas
concorrentes;
c) Fiscalizar o pleito, para o que terá
uma das vias do processo eleitoral.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Edital de convocação de Eleições

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 57.735.896/0001-74 com sede na Av.
Campos Sales, 106 – Vila Nova – Santos/SP, representada por seu presidente Flavio Antonio Rodrigues Saraiva, convoca as eleições de renovação quadrienal da Diretoria e Conselho Fiscal efetivos e suplentes. O prazo para inscrição de chapas será de cinco dias no horário de 9:00 às
13:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas na sede do sindicato, começando a inscrição as 9:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2021 e seu encerramento será no dia 13 de fevereiro de 2021 às 18:00 horas. A votação em 1º escrutínio ocorrerá nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 de março de 2021 no
horário das 7:00 as 21:00 horas. Caso não atingido o quórum estatutário, nova votação em 2º escrutínio será realizada nos dias 08, 09, 10, 11 e
12 de março de 2021 no horário das 7:00 as 21:00 horas. Caso não atingido o quórum estatutário, nova votação em 3º escrutínio será realizada
nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de março de 2021 no horário das 7:00 as 21:00 horas. No caso de empate no 3º escrutínio, haverão novas eleições
entre as chapas mais votadas nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de março de 2021no horário das 7:00 as 21:00 horas. Em todos os escrutínios haverão dois pontos fixos de votação, um na sede na entidade sindical e outro no complexo hospitalar da Zona Noroeste, localizado à rua Ministro
Agamenon Magalhães, s/nº - Jardim Castelo – Santos/SP. Além das urnas fixas serão instaladas 13 (treze) mesas coletoras de votos itinerantes.
Serve-se deste edital também, para convocar Assembleia Geral Ordinária para eleição, por escrutínio secreto, da Comissão Eleitoral no dia 18
de fevereiro de 2021 as 18:30 horas em primeira chamada e, caso não atingido o quórum estatutário, às 19:30 horas com qualquer número de
associados presentes, no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos, situado a Av. Ana Costa, 55 – Vila Mathias – Santos/SP. O edital completo
de convocação de eleições está afixado no quadro de avisos da sede do Sindserv e publicado no jornal da categoria.
Santos, 08 de fevereiro de 2021.
Flávio Antonio Rodrigues Saraiva - Presidente
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