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SÃO PAULO

ELEIÇÃO SINDICAL DO SINDSERV SANTO ANDRÉ
SERÁ PRESENCIAL E ON-LINE
Começa na próxima semana a eleição do
Sindserv Santo André. O pleito será realizado nos dias 14, 15 e 16 de setembro de
forma presencial e on-line. Serão três dias
de eleição e os horários variam de acordo
com o local (confira abaixo). Os associados e associadas elegerão candidatos e
candidatas para as diretorias: Colegiada
e de Base do Sindicato. Concorrem à eleição do Sindserv Santo André a Chapa 1 –
Resistência, Honestidade e Luta e a Chapa 2 - Renovação | Diretoria Colegiada.
No voto presencial, serão disponibi-

lizadas 30 urnas, sendo: 10 fixas e 20
itinerantes que circularão nos postos de
trabalho. Os associados (as) só poderão
entrar nos locais de votação se estiverem
usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e
depois de votar. A distância de um metro
entre as demais pessoas também deverá
ser mantida.
A Comissão Eleitoral tomou todas as
medidas para preservar a saúde dos Associados e Mesários e está seguindo rigorosamente os médicos especialistas que já

passaram orientações e medidas que serão adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições municipais deste ano.

Votação Online
Segundo a Comissão Eleitoral, terão
acesso à votação on-line os servidores e
servidoras aposentados (grupo de risco)
e os servidores da Educação que estão
trabalhando de forma remota. Confira no
site do Sindicato (https://www.sindservsantoandre.org/) o link explicativo sobre
o Passo a Passo da eleição sindical. Participe, exerça seu direito democrático!

CONFIRA ATA DA COMISSÃO ELEITORAL

SAIBA O PASSO A PASSO DA VOTAÇÃO ON-LINE PELO NOSSO SITE:
www

WWW.SINDSERVSANTOANDRE.ORG
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COMISSÃO ELEITORAL DO SINDSERVSANTO ANDRÉ PLEITO 2020
EDITAL INFORMATIVO DE VOTAÇÃO DE FORMA VIRTUAL
ON LINE ELEIÇÕES SINDSERV-SANTO ANDRÉ-SP.
A COMISSÃO ELEITORAL do PLEITO do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANDRÉ com
Sede na Rua Catequese, 756 – Bairro Jardim, Cidade de Santo André-SP, neste ato conforme artigo 68 inciso I do Estatuto da
Entidade, faz publicar e cumprir em tempo o presente edital para acrescentar conforme decisão da COMISSÃO ELEITORAL
que devido a Pandemia do covid-19, será assegurado a votação de forma virtual “on line”, pela Empresa Tafner Solutions Ltda
CNPJ 10.248.462/0001-86, aos eleitores da Educação que estão trabalhando de forma remoto e Aposentados que são do
grupo de risco onde nos dias já determinados para as eleições 14,15 e 16 de setembro de 2020 esses eleitores poderão de
forma virtual votar pelo computador ou pelo celular onde serão enviados a estes Associados através de email e mensagem
no celular de todos esses eleitores um dia antes das eleições e disponibilizado ainda o link no site do Sindicato para acesso e
direito para a escolha da nova Diretoria Colegiada e Diretoria de Base para o triênio 2020/2023 nos horários das 09:00hrs
às 17:00rs. Para tanto, convoca esses associados quites com as contribuições e em pleno gozo de seus direitos sociais, para
conforme normas estatutárias, participarem das Eleições Sindicais, de forma virtual para não correrem nenhum risco de terem seu direito ao voto tolhido ou colocar em risco os eleitores que se encontram em grupo de risco. Ficando também facultado ao eleitor comparecer nas 30 (trinta) mesas coletoras de votos, Itinerantes ou fixas, sendo elas 10 (dez) mesas coletoras
de votos instaladas e fixadas nos seguintes locais de votação: Urna 01 – Sede do Sindicato, localizada na Rua Catequese, 756
– Bairro Jardim Santo André, Santo André/SP, com horário de coleta de votos das 09:00 as 17:00 horas; Urna 02 – Paço Municipal, Praça IV Centenário, 01, Centro de Santo André/SP, com horário de coleta de votos das 09:00 as 17:00 horas; Urna
3 – Centro Hospitalar Municipal, localizado Avenida João Ramalho, 326, Centro de Santo André-SP, com horário de coleta
de votos das 11:00 as 19:00 horas; Urna 4 – Sede da Guarda Municipal localizada na Rua: Coronel PM Celestino Henrique
Fernandes, 200, Vila Aquino – Santo André/SP, com horário de coleta de voto das 09:00 às 17:00 horas; Urna 5 – Semasa
Guarará, localizado na Rua Paulo Novais, 391 – Bairro Guarará, Santo André/SP, com horário de coleta de votos das 09:00 as
17:00 horas; Urna 6 – SOSP – Las Vegas, localizado na Rua Antônio Polesi, s/n Jardim Milena, Santo André/SP, com horário
de coleta de votos das 10:00 as 18:00 horas; Urna 7 – SOSP – Guarará, localizado na Avenida Capitão Mário Camargo de
Toledo, 3330, Bairro Guarará, Santo André/SP, com horário de coleta de votos das 09:00 as 17:00 horas; Urna 8 – CRAISA,
localizado na Avenida dos Estados, 2195, Bairro Santa Terezinha, Santo André/SP, com horário de coleta de votos das 09:00
as 17:00 horas; Urna 9 – Centro de Formação de Professores, localizado na Rua: Tirol, 05 – Vila Matarazzo – Santo André/
SP, com horário de coleta de voto das 09 as 17 horas; Urna 10 – Departamento de Engenharia de Tráfego – DET, localizado
na Rua: Ilhéus, 61 – Centro, Santo André-SP, com horário de coleta de votos das 09:00 as 17:00 horas; e mais 20 (vinte)
mesas coletoras itinerantes, que deverão percorrer os locais de trabalho, obedecendo às normas estatutárias em todas as
unidades da Prefeitura Municipal de Santo André em que houver associados aptos a votar em conformidade com o Artigo
63 do Estatuto Social.

Santo André, 04 de setembro de 2020.
Comissão Eleitoral
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