
Edital nº 05/2017  

ASSETANS 

 

 

A Comissão Eleitoral designada pela Associação dos Servidores e demais 

Trabalhadores da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ASSETANS, vem 

apresentar informações pertinentes e, finalmente, os resultados do processo eleitoral. 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que essa Comissão recebeu da ASSETANS uma listagem 

de associados aptos a votar, no total de 169 pessoas, com seus respectivos e-mails, para 

os quais foram enviados, em 14/05/2017, os primeiros convites à votação, disponível já 

à partir das 0:00h do dia seguinte.  

 

O ato de inscrição e controle do quadro de associados é de exclusiva ingerência da 

própria ASSSETANS, não havendo nenhum tipo de interferência por parte desta 

Comissão, que se limitou a trabalhar com a listagem fornecida pela referida Associação.  

 

Como informado em edital anterior, o período eleitoral se estendeu de 15 a 19 de maio e 

se deu de maneira eletrônica. 

 

De acordo com o sistema eletrônico utilizado, todos os convites iniciais para a votação 

foram enviados com sucesso. Considerando, porém, que algumas pessoas poderiam não 

identificar o convite inicial, ou que este poderia ter sido encaminhado à caixa local de 

spam do associado, diversos lembretes foram encaminhados àqueles que ainda não 

tinham efetuado o seu voto, em diferentes horários, ao longo da semana. 
 

Os emails de 2 associados estavam inconsistentes nos cadastros da Associação. Um 

associado teve seu email prontamente substituído, enquanto que a outra servidora na 

mesma situação, porém, foi incluída em duplicidade, de forma que foram enviados 170 

convites, no total, a um universo de 169 associados aptos a votar. Essencial ressaltar que 

o email inicialmente cadastrado dessa servidora foi desativado. Dessa forma, a chave 

individualizada que permitia a votação enviada a ela não poderia ser, como não foi, 

conforme o sistema, utilizado. 

 

Dos 169 associados aptos a votar, 161 acessaram a cédula eletrônica. Quatro associados, 

porém, apesar de acessarem a cédula eletrônica, não finalizaram o seu voto. Dessa 

forma, 12 associados não votaram, enquanto tivemos um total de 157 votos válidos.  

 

Situação Quantidade 

Votos válidos 157 

Não finalizaram o voto 4 

Não acessaram a cédula eletrônica 8 

Total 169 

 

 

 

 

 

 



Esses 157 votos válidos ficaram distribuídos da seguinte maneira: 

 

Categoria do voto Quantidade de votos Percentual dos votos válidos (%) 

Chapa 1 – RENOVASSETANS 48 30,57% 

Chapa 2 – EVOLUÇÃO COLETIVA 108 68,79% 

Votos Brancos 0 0,00% 

Votos Nulos 1 0,64% 

Total 157 100% 

 

A chapa 2 – EVOLUÇÃO COLETIVA, portanto, foi a chapa mais votada, com 

68,79% dos votos válidos. 

 

Segue novo cronograma: 

 

N° Evento Data 

1 Apresentação de possíveis impugnações do resultado 

final 

Até 25/05/2017 

2 Resposta a possíveis impugnações do resultado final Até 26/05/2017 

3 Apresentação de possíveis recursos do resultado final Até 29/05/2017 

4 Resposta a possíveis recursos apresentados e 

homologação do resultado final 

Até 30/05/2017 

5 Posse da Diretoria eleita 08/06/2017 

 

Outras informações podem ser divulgadas oportunamente. 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2017. 
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