
ELEIÇÕES  2021 ASSERCAMP 

A  COMISSÃO  ELEITORAL  da  ASSOCIAÇÃO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR – ASSERCAMP, com atribuições
designadas  no  artigo  65 do Estatuto  Social  da  ASSERCAMP,  aprova  e  divulga  o
Regimento Eleitoral para as eleições previstas para o dia 22 de março de 2021, sendo
definido o seguinte:

Art.  1º.  Conforme  estatuto  desta  entidade  as  chapas  inscritas  deverão  estar
completas,  com indicação dos membros da Diretoria  e Conselho  Fiscal,  vedada a
inscrição de um mesmo candidato em mais de uma chapa e a acumulação de cargos.

Art. 2º.  As inscrições das chapas interessadas a concorrerem ao pleito, deverão ser
protocolizadas a partir do dia 09 de fevereiro de 2021 até o dia 22 de fevereiro de
2021, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul – PR, sito
à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, e dirigidos à Comissão Eleitoral, conforme
anexo I.

Art. 10º. As eleições ocorrerão das 09:00 horas às 16:00 horas do dia 22 de março de
2021, contendo duas urnas, uma itinerante/volante que deverá passar nas secretarias,
órgãos e departamentos que possuírem filiados/ associados com direito a voto e outro
fixa junto a sede administrativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, à
Rua Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro,  para os filiados que desejarem
se dirigir diretamente a esta.

Art.  21º.  Considerando  o  período  de  emergência  de  saúde  pública  decorrente
da COVID-19,  nos  locais  de  votação  deverão  ser  adotadas  todas  as  medidas
sanitárias vigentes visando ao enfretamento da pandemia,  notadamente quanto ao
distanciamento  social  mínimo  de  1,5m  entre  as  pessoas;  disponibilização  de
dispensador  com  álcool  70%  ou  preparações  antissépticas  para  higienização  das
mãos; utilização máscaras faciais por todos envolvidos no processo eleitoral (eleitores,
comissão eleitoral, fiscais, candidatos, etc); higienização dos materiais utilizados (tais
como as  canetas),  com álcool  70% a cada uso;  dentre  outras  medidas  sanitárias
vigentes.

Campina Grande do Sul, 08 de fevereiro de 2021.
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