
ELEIÇÕES DO SINDSEMPE -PENALVA 2021 

De luta de classe, a disputa sem classe 

 

A eleição do sindicato dos servidores públicos de Penalva foi marcada por várias 

irregularidades pela atual diretoria (Boa parte compondo a chapa reeleita) não 

obedecendo o estatuto nos artigos que tratam da eleição, o regimento e para completar 

nem o edital criado pelos próprios. 

Desafiado em redes sociais por componentes de oposição a provarem a legalidade do 

processo, o presidente tentou explicar, mas errou novamente ao tentar justificar os 

poderes da diretoria executiva sob a assembleia geral.  O regimento e a comissão eleitoral 

só podem ser definidos em assembleia geral de acordo os art. 53 e 54 do estatuto.  

 E não para por aí, o regimento criado pela diretoria traz em seu artigo primeiro a seguinte 

leitura "Será considerada nula, qualquer eleição quando deixarem de ser respeitados os 

princípios do estatuto do SINDSEMPE e deste regimento eleitoral " ou seja a própria 

criação do regimento já era irregular, mas a diretoria foi além, no seu edital da eleição 

dizia que teria uma única urna na sede da instituição, no entanto desmascarada a manobra 

a diretoria resolveu enviar uma urna volante para o povoado jacaré onde tem uma boa 

parte de sócios, na tentativa de ser estabelecido o córum (Um dos absurdos do regimento 

de apenas 10% do sócios votantes) para validarem a eleição. No fim da tarde uma intensa 

comemoração, pois tinham alcançados 136 votos a favor 8 contras e 1 voto branco. 

(vergonhoso) 

A instituição possui 561 sócios aptos a votarem, o não comparecimento dos sócios se dá 

por revoltas em torno do núcleo político partidarista que se tornou a instituição, altas taxas 

cobradas, não prestações de contas em assembleia durante o mandato da diretoria, 

desrespeito a filiados e o nepotismo instalado na sede. 

Sobre a acusação da chapa oposição pertencer ao atual prefeito foi só o argumento fajuto 

que a chapa da diretoria usou pra tentar desqualificar seus quase adversários a uma 

escolha democrática. A chapa de oposição era formada de ambos os grupos políticos de 

Penalva, pois o candidato a presidente era do mesmo lado que o professor Amarildo 

Silveira e o vice foi visto em carreata do mesmo candidato, embora não tenha declarado 

qual grupo político apoiou na última eleição já que esteve ao lado do professor Amarildo 

quando então candidato a prefeito do município. (e a chapa eleita é de qual grupo 

político?) 

É inexplicável como está instituição foi de credibilidade e referência em luta, à falta de 

ombridade, ética e respeito para com seus sócios e a sociedade penalvense que sempre o 

amparou. 

 Manobra comprovada, resultado positivo, aguardamos a festa da posse. 

“Estatuto disponível na sede do sindicato para qualquer um socio que deseje fazer a 

leitura”  

  


