Nº 3 – 20/6/2013

Vêm aí as 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. O prazo para a
inscrição de chapas (composta por presidente, vice-presidente, secretário-geral, vicesecretário, tesoureiro-geral e vice-tesoureiro) encerra-se em 15/7/2013, na secretaria da
Adunesp.
A Comissão Eleitoral Central está assim composta: Antônio Luís de Andrade (titular,
representando a Diretoria da Adunesp), Carlos Alberto Anaruma (suplente, representando a
Diretoria da Adunesp), Sueli Guadelupe de Lima Mendonça (titular, representando as
subseções), Débora Cristina Goulart (suplente, representando as subseções), Odeibler
Guidugli (titular, representando as subseções) e Ricardo Antônio Ferreira Rodrigues (suplente,
representando as subseções)
De acordo com o Regimento Eleitoral, em cada subseção sindical da Adunesp deverá
ser constituída uma Comissão Eleitoral Local. A composição dessa Comissão deverá ser
enviada à Comissão Eleitoral Central até o dia 18/7/2013.
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).

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.

