Nº 10 – 22/7/2013

Chapa 1 – Resistência Democrática
inscreve-se às eleições para a diretoria da
Adunesp. Hora de fortalecer a entidade
Votação acontece de 6 a 8 de agosto
O nosso sindicato tem eleições entre os dias 6 e 8 de agosto de 2013.
Concluído o prazo, inscreveu-se a Chapa 1 – Resistência Democrática, com os
seguintes membros:
Presidente: João da Costa Chaves Júnior
Vice-Presidente: Roberto Wagner Lourenço
Secretário-Geral: Fábio Kazuo Ocada
Vice-Secretário: Maria Orlanda Pinassi
Tesoureiro-Geral: Carlos Alberto Anaruma
Vice-Tesoureiro: Dib Gebara
Poderão votar todos os associados da entidade, ativos e inativos, filiados até
21/6/2013 à Adunesp S. Sindical ou às Subseções Sindicais. No caso dos filiados às
subseções, é preciso que estejam atualizadas com os repasses financeiros à Adunesp
S. Sindical, de acordo com as deliberações do II Congresso da entidade, realizado em
Jaboticabal (junho/94).
Para mais detalhes
... sobre o Regimento Eleitoral e outros documentos relativos às eleições,
consulte a página da Adunesp (www.adunesp.org.br), em link próprio.
Também neste link do site, consulte a Carta programa da Chapa 1 e a nova
composição da Comissão Eleitoral Central (CEC).
Calendário
- 5/7: Entrega da listagem completa dos associados.
- Até as 17h de 15/7: Registro de chapas na secretaria da Adunesp S. Sindical.
- 16/7: Divulgação das chapas inscritas.
- Até 17h de 17/7: Encaminhamento dos documentos dos candidatos à Comissão
Eleitoral Central (CEC).
- 18/7: Prazo final para solicitação de impugnação de chapa.
- 18/7: Prazo para envio da composição das Comissões Eleitorais Locais (CEL) para a
CEC.
- 19/7: Prazo para recompor a chapa em caso de impugnação.
- 22/7: Homologação das chapas.
- 6, 7 e 8/8: Eleições.
- Até as 18h de 9/8: Apuração dos votos.

- Até as 13h de 12/8: Envio da apuração dos votos (por fax ou digitalizada por e-mail).
- Até 12/8: Os materiais da eleição deverão ser encaminhados à Adunesp S. Sindical.
- 13/8: Divulgação dos resultados.
- Até 12h de 15/8: Prazo para recursos.
- 16/8: Proclamação da chapa vencedora.
- 23/8: Posse da nova diretoria.

