Sindicato dos Eletricitários do Ceará – Informativo 30.08.2016 - Fortaleza (CE) - (85) 3521.4200

Estão abertas inscrições para as eleições do Sindeletro
O Sindicato dos Eletricitários do Ceará (Sindeletro) está com inscrições abertas para
as eleições gerais da nova Diretoria e Conselho Fiscal do Sindeletro, para o mandato de 15
de janeiro de 2017 a 15 de janeiro de 2020.
As eleições serão realizadas nos dias 17 e 18 de outubro de 2016, em primeiro turno,
e, caso necessário, nos dias 7 e 8 de novembro de 2016, em segundo turno. O prazo para
impugnação de candidatura ou chapa(s) será de cinco dias corridos. A votação acontecerá
entre 8 e 18h, com urnas distribuídas no Interior e na Capital. Os locais das urnas serão
posteriormente deliberados pela Comissão Eleitoral.
Estatuto
Conforme o estatuto do Sindeletro, a Diretoria e o Conselho Fiscal do sindicato serão
eleitos pelos trabalhadores quites com suas obrigações sindicais e que se associaram até 60
dias antes das eleições e tenham pago a 1a mensalidade sindical.
Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal serão eleitos pelo voto direto e secreto
dos associados, mediante chapas completas ou com pelo menos 80% do total dos cargos
preenchidos, os quais deverão estar quites com as suas obrigações sindicais.
As chapas que concorrerem às eleições deverão ser inscritas na sede da entidade até
20 dias corridos após a data de publicação do Edital das Eleições. Qualquer associado da
entidade poderá se candidatar às eleições, desde que esteja em dia com as suas obrigações
sindicais e tenha pelo menos seis meses de sindicalizado antes do prazo limite de
inscrições. Abaixo segue o calendário da eleição:

PROGRAMAÇÃO
1

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

DATA
25/08/2016 – (quinta-feira)
26/08 (sexta-feira) a 14/09 (quarta-feira), no horário de 8

2

INSCRIÇÃO DAS CHAPAS

às 12h e de 14 às 18h, de segunda a sexta-feira, na
Secretaria do SINDELETRO, situada na Rua Antônio
Pompeu, 99 – Centro, Fortaleza-Ce.

3

FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

14/09/2016 (quarta-feira) a partir das 18h

4

PUBLICAÇÃO DE CHAPAS

Entre os dias 15/09 (quinta-feira) a 18/09/2016 (domingo)

5

PRAZO DE IMPUGNAÇÃO DE CHAPA(S)

Cinco dias corridos, contados a partir da publicação da(s)

OU CANDIDATURA(S)

chapa(s).

6

1° TURNO

17/10 e 18/10/2016 (segunda e terça-feira)

7

APURAÇÃO DO 1° TURNO

20/10/2016 (quinta-feira)

8

2° TURNO (NA HIPÓTESE DO § ÚNICO
DO ART. 38º)

07/11 e 08/11/2016 (segunda e terça-feira)

9

APURAÇÃO DO 2° TURNO

10/11/2016 (quinta-feira)

10

POSSE DA DIRETORIA

16/01/2017 (segunda-feira)

