CIRCULAR -007-2021
ELEIÇÕES SAESP - BIÊNIO 2022-2023
PERÍODO PARA VOTAÇÃO
Prezado(a) Dr.(a),

O período de votação para eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da SAESP - biênio 2022-2023
começa à 0h do dia 06/11/2021 e termina no dia 25/11/2021, às 23h59 (horários de Brasília).
INSTRUÇÕES PARA VOTAÇÃO
1. ALTERAÇÃO DA SENHA PROVISÓRIA: Digite o seu CPF e senha provisória (recebida por e-mail)
e clique em confirmar. Leias as instruções para salvar uma senha definitiva e prossiga para votar.
2. Caso tenha esquecido ou perdido a senha (provisória), você poderá obter uma nova senha digitando
o seu CPF, marcando a opção NÃO SOU UM ROBÔ e, em seguida, clicando no botão ESQUECI
MINHA SENHA. Após isso, preencher corretamente o seu e-mail e clicar em ENVIAR. Você então
receberá uma nova senha via e-mail.
3. A partir da criação da senha definitiva e do acesso ao sistema de votação, o associado deverá
seguir todas as orientações constantes naquela área específica.
4. Garanta o registro do seu voto aguardando a visualização do comprovante de votação.
A segurança do Sistema Eleitoral é garantida pela Incorp Technology Informática Ltda. e
auditada pela The Perfect Link Assessoria, Consultoria e Auditoria Empresarial Ltda.
A votação será realizada, EXCLUSIVAMENTE, por via eletrônica.
A Assembleia Geral para apuração dos votos ocorrerá em 26/11/2021, às 14h, em primeira convocação e
às 14h30, em segunda convocação, na Sede da SAESP, situada na Rua Maestro Cardim, 1293, conjunto
131 – 13° andar (Auditório Ogari de Castro Pacheco) Bela Vista, São Paulo/SP.
A proclamação dos eleitos será realizada ao final da Assembleia Geral
Serão considerados votos em branco: quando o eleitor clicar no botão BRANCO.
Serão considerados votos nulos: quando o eleitor clicar no botão NULO ou sair do sistema sem ter
votado na Diretoria ou no Conselho Fiscal.
São Paulo, 05 de novembro de 2021
Atenciosamente,

Dr. JOSÉ SERÁFICO DE SOUSA NOBREGA
Presidente da Comissão Eleitoral

