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DURANTE a Semana da Pátria, entre os dias 1º e 7 
de setembro, o Sindsep‐PE disponibilizou 36 
urnas do Plebiscito Popular por uma Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político. A meta 
era coletar pelo menos 2,5 mil votos, mas, graças 
ao empenho de todos envolvidos no processo, 
foram colhidos 3.861. Desses, 96,91% foram a 
favor da reforma política. Apenas 102 não 
concordaram e 17 votaram em branco. “Ficamos 
muitos felizes com o resultado das nossas urnas. 
Conseguimos 54% de votos além da meta esti‐
pulada inicialmente e a grande maioria foi favo‐
rável a mudanças no nosso sistema político. Isso 
significa que a população está se conscientizando 
e que estamos no caminho certo”, reflete a coor‐
denadora geral em exercício do Sindsep‐PE, Graça 
Oliveira. 

As 36 urnas foram espalhadas pela sede 
do sindicato, nas subsedes da entidade, na 
Associação da Vila do Ipsep e órgãos da capital e 

do interior do estado. Foram instaladas urnas na 
Sudene, SFA, Fazenda, Receita Federal, Dnit, 
AGU, UFPE, Ibama, Funai, Fundaj, SRTE, órgãos 
militares, Iphan, IFPE, IF Sertão‐PE, Funasa, 
Conab e Incra .

RESULTADO FINAL
O resultado final da votação em todo o Brasil 

será divulgado nesta quarta‐feira, dia 24 de 
setembro, pela Secretaria Operativa Nacional do 
plebiscito popular. Depois de divulgado, os nú‐
meros serão entregues aos três Poderes (Execu‐
tivo, Legislativo e Judiciário) como forma de pres‐
sioná‐los para realização de uma assembleia 
constituinte para tratar apenas da reforma política. 

Até o momento, a Secretaria Operativa Nacio‐
nal do plebiscito só divulgou os números da vota‐
ção on line em todo o Brasil. Segundo os dados, 
1.744.872 pessoas participaram via internet. Des‐
sas, 96,9% (1.691.006) foram favoráveis à reforma 
política e 3,1% (53.866) não concordaram.

Sindsep-PE	coleta	3.861	votos	
do	plebiscito	da	reforma	política


