SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL DE CHAPECÓ E REGIÃO – SITESPM-CHR
EDITAL DO RESULTADO ELEITORAL E POSSE DA NOVA DIRETORIA
A Comissão Eleitoral eleita e empossada pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia um de fevereiro do corrente ano (01/02/2020) no uso das atribuições
estatutárias, com base nos artigos 50, 53 92 e 108 do estatuto social da entidade e da
Ata de Eleição e Apuração de Votos da Diretoria Para a Gestão 2020/2024 de 22 de
maio de 2020, torna público que a votação realizada nos dias vinte, vinte e um e vinte e
dois do corrente mês, elegeu a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e as
Coordenações Municipais da Chapa Única “Sindicato de Luta: Soberania, Estado e
Cidadania para todos/as” inscrita, conforme nominata publicada na página dez do Jornal
Diário do Iguaçu, no dia dois de março de dois mil e vinte, com o seguinte resultado
final da eleição: do total de 5.024 (cinco mil e vinte e quatro) associados aptos a votar
na eleição, compareceram e votaram 2610 (dois mil e seiscentos e dez) associados,
representando 51,95% (cinquenta e um vircula noventa e cinco por cento) dos
associados aptos a votar, com o seguinte resultado: SIM: 2527 (dois mil quinhentos e
vinte e sete) votos, correspondente a 96,81% (noventa e seis vir oitenta e um por cento)
dos votos válidos; NÃO: 42 (quarenta e dois) votos, correspondente a 1,61% (um
vírgula sessenta e um por cento) dos votos válidos; BRANCO: 27 (vinte e sete) votos,
correspondente a 1,03 % (um virgula zero três por cento) dos votos válidos; NULO: 14
(catorze) votos, correspondente a 0,55% (zero vincula cinquenta e cinco por cento) dos
votos válidos. A Comissão Eleitoral proclamou eleita a Chapa Única - “sindicato de
luta: soberania, estado e cidadania para todos/as” à Diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região – SITESPM-CHR,
para o mandato de quatro anos, gestão 2020/2024, a contar da data da posse a ser
definida. Pelo presente edital ficam todos os associados informados do resultado
eleitoral. Considerando a PANDEMIA da COVID-19 A POSSE DA DIREÇÃO ELEITA
PARA A GESTÃO 2020/2024 realizar-se-á em data a ser marcada no prazo de 10 dias,
com a observância das orientações de distanciamento e isolamento social - Chapecó SC, 23 de maio de 2020. Comissão Eleitoral: Maria Salete Cross - Presidente, Jenir
Ponciano De Paula e Ieda Maria Piloni - Membros Titulares; Vania Medianeira de
Lima Barcellos – Representante da Chapa inscrita; Maristela Muller Drews e Magda
Regina Coppini De Almeida – suplentes.

