
ATA IlaSEGUNDA REUNliio DA COMISSAO ElEITORAl DO SINDICATO DOS SE~RES 00
MAGISTERIO MUNICIPAL DE CURITIBA

Aos vinte e tres de maio de dais mil e quatorze, as dezenove e trinta heras na sede do

sindicato, reuniram~se as membros da comissao eleitoral que aD final assinam a presente ata.

A professora Osana M. Perdigao nao pode comparecer, justificando sua ausencia. Os membros
resolveram estabelecer a seguinte ordem do dia: 1. Lista de votantes: as duas chapas solicitam

que as li5ta5 de filiados fornecidas sejam organizadas par local de trabalho, ao que foi

aprovado. 2.Listas de mesarios - Ambas as chapas apresentaram listas de mesarios.

Consultando as listas, a Comissao Eleitoral, verificou que alguns des indicados eram repetidos

ou que possam ser parentes de candidates, violando 0 art. 105 do Estatuto do SISMMAC. A

Comissao Eleitoral entao abri·J novo prazo para substituit;ao destes nomes ou comprova~ao

de ausencia de parentesco ate 2!! grau ate dia 30 de maio de 2014. Foi aprovada a confect;ao,

pelo sindicato, de crachas de identificat;ao para mesarios e fiscais. Os mesarios deverao estar

presentes na sede do sindicato as 06:00 (seis horas) para a saida das urnas. A distribuit;ao dos

mesarios nas urnas sera feila no momento da saida das urnas. 3. Cedulas de vota~aa -

apresentada pro posta de cedula de votat;ao, foj aprovada por unanimidade. 4.Urnas - Foram

localizados sessenta professores cedidos ao Estado do Parana, dentre os quais vinte e tres

estao lotados na Secreta ria :::stadual da Educat;ao e os demais estao lotados em diversas

escotas estaduais. Assim, foi aprovada a criat;ao de mais uma urna itinerante para cother os

votos dos professores totados nas escotas estaduais. Retificando a ata da reuniao do dia nove

de maio de do is mil e quatorze, serao necessarias 68 (sessenta e oito urnas), sendo 31 (trinta e

uma) fixas, 36 (trinta e seis) itinerantes e 1 (uma) urna em transito. Foi aprovado que na urna

fixa do SISMMAC ficara a lista de aposentados e dos membros da atual diret;ao do sindicato.

Foram aprovados os materia is que comporao as urnas: ata de abertura e encerramento da

votat;ao, lista de votat;aO dos sindicatizados dos tocais, tista gerat para conferencia, recibo de

materia is, mapas para urnas itinerantes e orientat;5es para mesarios. 5. Informes: foi

informado que as urnas serao retiradas no dia vinte e nove de maio do Tribunal Regional

Eleitoral (TRE) e que as urnas fixas e itinerantes serao conduzidas atraves de taxi e de carros do

sindicato. Urn dos carros do sindicato ficara disponfvet para a Comissao eteitorat nos dias da

eleit;ao. Com relat;ao as liberat;oes, 0 sindicato enviou oficio soticitando liberat;ao para as duas

chapas e para a Comissao Eleitoral nos dias da eteis;ao, ainda sem res posta. 0 sindicato enviara

oficio para tiberaS;ao nos dias da eteit;ao de Luciana Barbosa e de P~trick Baptista, membros da

Comissao Eteitoral, para a Secreta ria do Estado da Educas;ao e suas respectivas escolas.
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