SETEMBRO 2013

COMISSÃO ELEITORAL INFORMA
Aproxima-se a data final para a inscrição de
chapas para as eleições do Sindicato. Até 25 de
setembro a Comissão Eleitoral estará acolhendo
as chapas que cumpram com os requisitos previstos no Estatuto sindical, a saber:
Os candidatos serão inscritos através de chapas que deverão conter no máximo 24 e no mínimo 16 nomes entre efetivos e suplentes;
Poderá candidatar-se o associado que na data
da realização do primeiro escrutínio tiver mais
de doze meses de inscrição no quadro social do
sindicato e estiver em dia com as mensalidades
sindicais;
Aos sócios-aposentados fica assegurado o direito de votação e participação na diretoria do
Sindicato somente através da Diretoria de Política
de Aposentados;
Quanto ao registro das chapas, as mesmas deverão ser feitas em 3 (três) vias, endereçada aos
membros da Comissão eleitoral, assinado pelos
candidatos que a integram, acompanhada de Ficha de Inscrição contendo nome, número de matrícula, setor e endereço;
Será recusado o registro da chapa que não
contiver candidatos efetivos e suplentes em nú-

mero suficiente ou que não esteja acompanhada
das fichas de qualificação, preenchidas e assinadas por todos os seus membros.
Após a inscrição das chapas a Comissão Eleitoral terá 5 (cinco) dias para publicar edital em
jornal de circulação estadual, no qual estará o número das chapas e seu respectivo Presidente.
SOBRE OS MESÁRIOS
A Comissão Eleitoral reitera que para
acompanhar e garantir o pleno funcionamento
das urnas faz-se necessário uma equipe de 22
mesários durante os dias de votação. Nesse
sentido, reitera o convite àqueles que possam
contribuir voluntariamente nessa atividade.
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
Integrou-se à Comissão Eleitoral, desde a reunião de 6 de setembro, a companheira Marisa
Marzano, lotada na GOGES, como representante
da atual diretoria. A sua integração está condizente com as regras estatutárias visto que não participará da próxima gestão sindical.
Veja quem são os membros da Comissão Eleitoral e como entrar em contato com os mesmo.

MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL E CONTATOS:
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL:
Gilson Alves Fonseca: 3250-3912 / 9506-8126 (gilsonalvesfonsecaadv@gmail.com)
Secretária: Liliane Maria Lage Magalhães: 3250-3808 (liliane@cbtu.gov.br)
DEMAIS MEMBROS:
Sandrian Nicolai Meneses: 8457-7841
Raimundo Bartolomeu: 9554-0880
Luiz Roberto Ventura: 3250-3702 / 9194-3901 (luizrobertoventura@yahoo.com.br)
Clemente Paulo dos Reis: 8314-4224 (clementepaulodosreis@yahoo.com.br)
Antonio Alves Neto: 8461-1562 (netonoronha@yahoo.com.br)
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Locais e horários das urnas
durante os dias de votação
PÁTIO SÃO GABRIEL
22/10 – 8h às 18h
23/10 – 13h às 23h
24/10 – 8h às 18h
SALA DOS MAQUINISTAS
22/10 – 8h às 18h
23/10 – 13h às 23h
24/10 – 8h às 18h
EDIFÍCIO SEDE E
SEDE DO SINDICATO
22, 23 e 24/10 – 8h às 18h
ITINERANTE
22 e 23/10 – 8h às 0h
24/10 – 8h às 18h

Terá direito a
voto o associado
que, na data
da eleição, tiver:
• Mais de 3 (três) meses
de filiado;
• Ter quitado a
mensalidade sindical até
30 (trinta) dias antes das
eleições;
• Estar no gozo
dos direitos sociais,
garantidos no Estatuto
do Sindicato.

FORTALEÇA O SINDIMETRO.
Participe das eleições dias 22,23 e 24 de outubro

