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ELEIÇÕES NO SINDICATO

COMPAREÇA. PARTICIPE DOS DEBATES. 
VOTE. CONVIDE MAIS COMPANHEIRAS E 
COMPANHEIROS SINDICALIZADOS

s eleições para a direção do Sindicato 
dos Químicos de Campinas e Região 
para o período 2017/2020 serão realiza-

das nos dias 27, 28 e 29 de março e, para isso é 
necessário a definição da comissão eleitoral que 
conduzirá o processo eleitoral.

Papel da comissão eleitoral

A comissão a ser eleita pelas companheiras 
e companheiros sindicalizados terá a respon-
sabilidade pela coordenação de toda a eleição 
no Sindicato. Ela será responsável pelo correto 
cumprimento e a observação das regras regi-
mentais do sindicato e das eleições, fará a coleta 
e também a contagem dos votos.

Esta comissão será empossada em suas fun-
ções assim que for eleita nesta assembleia no 
dia 12 de março. E ela se dissolverá no momento 
em que for declarada a chapa vencedora para a 
direção sindical nos próximos três anos.
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EXPEDIENTE

REGRAS PARA DEFINIÇÃO
DA COMISSÃO ELEITORAL

A ELEIÇÃO DOS TRÊS MEMBROS QUE COMPÕEM A COMISSÃO ELEITORAL SERÁ FEITA POR CHAPA

C aso haja mais de 
uma chapa inscrita 
na assembleia de 12 

de março no Cefol Campi-
nas, cada uma delas deverá 
ter ao menos 1/3 (um terço) 
dos votantes para que possa 
eleger um representante 
dos três nomes da comissão 
eleitoral.

Caso sobre fração entre 
as chapas que obtiveram 
1/3 após a contagem dos 
votos, indicará o membro da 
vaga pendente aquela que ti-
ver a maior fração numérica.

ORIENTAÇÕES 
PARA PODER 

PARTICIPAR DA 
ASSEMBLEIA

Ü Poderão participar da assembleia e terão di-
reito a votos todos e todas trabalhadores(as) 
químicos(as) devidamente sindicalizados(as) 
no Sindicato dos Químicos de Campinas e 
Região.

Ü É necessário ser sindicalizado(a) há no mínimo 
três meses, estar há pelo menos seis meses 
na categoria, e quites com as mensalidades 
associativas.

Ü Se credenciar no início dos trabalhos na as-
sembleia.

Ü	 Portar	documento	de	identificação	com	foto	
para fazer o credenciamento.

GARANTA UMA ELEIÇÃO LEGÍTIMA 
E DEMOCRÁTICA

VEJA EDITAL ABAIXO

EDITAL
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