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AVISO GERAL 

ELEIÇÕES DIRETORIA DE REPRESENTAÇÃO, 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO 

FISCAL – DR/CET – 2017-2019   

RESULTADO FINAL 

 Nº 038/17 Pág.: 1/2 

 Emissão: 14 / 06 / 2017 

 Validade: a determinar 

A Comissão Eleitoral da ELEIÇÃO DA CHAPA PARA DIRETORIA DE 

REPRESENTAÇÃO, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL – DR – 

GESTÃO 2017-2019, divulga o resultado final da apuração dos votos entre as chapas 

inscritas no processo eleitoral. 

VOTOS APURADOS 

ELEIÇÃO DR 
CHAPA NOME VOTOS % 

1 DEMOCRACIA E RENOVAÇÃO 1.178 61% 

2 JUSTIÇA E DIGNIDADE 97 5% 

3 
3R - RENOVAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO - 

RESPONSABILIDADE 
279 14% 

5 É HORA DE RENOVAR 171 9% 

Brancos 45 2% 

Nulos 173 9% 

Total de votos apurados 1.943 100% 

 

Apresentado o resultado final da apuração, a Comissão Eleitoral declara a CHAPA 1 – 

DEMOCRACIA E RENOVAÇÃO vencedora do processo eleitoral em primeiro turno, 

por alcançar a maioria absoluta dos votos, conforme art. 4º da Lei Municipal n. 10.731/89, 

que instituiu a representação de empregados nos órgãos de administração e fiscalização 

das empresas e fundações nas quais tenha o Município de São Paulo, o controle 

majoritário. 

A Comissão Eleitoral agradece a todos que de certa forma contribuíram com o processo 

eleitoral, inclusive aos empregados e as empregadas que compareceram às urnas para 

exercer seu direito ao voto, bem como os que não compareceram, já que o voto não é 

obrigatório. 

Aproveitamos, também, para agradecer ao Sindviários que nos ajudou com os mesários 

mais uma vez, já que não houve voluntários inscritos. A SRH/GRH que refez toda a lista 

de votação de forma rápida. A GMC que fez a publicação da lista na intranet para que os 

empregados e as empregadas pudessem verificar seus locais de votação com 

antecedência e mudar seu local, se fosse do seu desejo, garantindo assim o seu direito ao 
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voto. A GGE (Auditoria) que acompanhou o dia da eleição e apuração para comprovação 

da lisura do processo. A SDE que nos emprestou a sala E2 no dia da eleição e o auditório 

do CETET para a apuração. Por último, ao CGP, Sr. Clodoaldo Pacce Filho, por conseguir 

as urnas do TRE/SP. 

Como presidente da Comissão Eleitoral, agradeço especialmente aos membros da 

Comissão que estiveram empenhados em fazer uma eleição imaculada. Agradeço, 

também, aos candidatos, que fizeram uma campanha digna, estiveram presentes na 

apuração e não havia presenciado em outras eleições uma união e respeito entre todos os 

concorrentes demonstrando interesse na representação dos empregados e empregadas. 

Torço para que a união continue, só assim, nós, empregados e empregadas, seremos 

mais fortes. 

 

 

Michel Vinícius da Silva Costa Rudney Rodrigues 

Reg. CET 11668-8 Reg. CET 11606-8 

Presidente da Comissão Eleitoral Secretário da Comissão Eleitoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UO DE ORIGEM: SRH / CGP    (Original assinado no arquivo da GGE) 


