ATA N. 05 DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL SINASEFE-MS

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e
trinta minutos, pelo ambiente virtual meet.google.com/vmb-hrss-rna , reuniram-se
os membros da Comissão Eleitoral do SINASEFE-MS, eleita em assembleia
geral no dia quatro de agosto de dois mil e vinte e um: Danilo Sandro Barbosa
(IFMS-CB), Guilherme Semionato Galício (IFMS-JD) e Luciana Emanuelle
Sanches Silva (IFMS-JD) para deliberar sobre o resultado preliminar da eleição
para Diretoria Executiva da Seção Sindical do SINASEFE-MS – Gestão
2021/2023. Através de sistema eletrônico de votação, acessado pelo site
https://votae.sinasefems.org/, com usuário e senha individuais, para garantia de
sigilo de voto, optaram pela escolha de representantes ou propostas conforme
elencadas pelo código eleitoral. Apenas uma chapa foi inscrita para concorrer,
intitulada “SINASEFE-MS – É unidade, resistência é pra lutar!”. Não houve
candidatura para o cargo de Conselheiro Fiscal. A emissão da zerésima foi
efetuada às sete horas e cinquenta e nove minutos do dia quatorze de outubro
de dois mil e vinte e um, não tendo sido identificado nenhum voto no sistema até
o início da votação. Às oito horas o sistema de votação foi liberado aos eleitores.
Conforme previsto no código eleitoral, o sistema de votação permaneceu aberto
até às vinte e uma horas. A divulgação do pleito ocorreu ao longo do dia através
do envio de e-mails e mensagens de WhatsApp aos eleitores aptos a votar, pelo
departamento de comunicação do SINASEFE-MS e pelos membros desta
Comissão Eleitoral. Foram computados sessenta e quatro votos, sendo sessenta
e dois favoráveis à única chapa concorrente. Não compareceram: cento e
sessenta e um eleitores. Não foi registrada nenhuma ocorrência durante o pleito.
Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou às nove horas e quarenta e
cinco minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Luciana Emanuelle Sanches
Silva, tendo sido apreciada e aprovada pelos membros da Comissão Eleitoral.
Jardim, quinze de outubro de dois mil e vinte e um.

