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REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 2021 

 

1. O processo eleitoral será convocado pela Diretoria com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 

término do mandato, para preenchimento dos cargos abaixo indicados para cumprimento de 

mandato no período de 01/Set/2021 a 31/Ago/2025: 

 

Diretoria Executiva: 

- 3 membros efetivos, para os cargos de: Presidente, Secretário e Tesoureiro; e 

- 3 membros suplentes. 

 

Conselho Fiscal: 

- 3 membros efetivos; e 

- 2 membros suplentes. 

 

2. A convocação será efetuada através de edital publicado em jornal na base territorial e no sítio do 

Sindicato (www.sindjore.org.br).  Cópia do Edital será enviada por email às empresas associadas. 

 

3. O processo eleitoral será conduzido administrativamente pela secretaria do Sindicato. 

 

4. As empresas associadas interessadas em participar do processo eleitoral deverão apresentar 

requerimento de registro de chapa até 31/Jul/2021  assinado por um de seus integrantes dirigido ao 

Presidente do SindJoRe, juntamente com os documentos abaixo indicados: 

 

 

a) Ficha de qualificação de cada candidato, por ele assinada, conforme modelo fornecido pela 

Secretaria do Sindicato; 

b) Prova de que o candidato representa empresa associada; 

c) Cópia dos documentos de identidade (RG, CNH, identidade profissional, entre outros) e CPF de 

cada candidato; 

d) Relação de todos os candidatos com a indicação dos cargos que ocuparão; 

 

O pedido de registro da chapa será feito na secretaria do Sindicato, no horário indicado no Edital de 

Convocação, mediante o envio da documentação através do e-mail sindjore@uol.com.br até o prazo 

limite estabelecido no Edital. 

 

Será indeferido de plano, por nulidade, o pedido de registro de chapa que não contemplar todos os 

cargos objeto do presente processo eleitoral. 
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5. As empresas associadas poderão indicar até 03 (três) representantes, desde que seja associada há 

mais de 06 (seis) meses ao Sindicato, esteja no gozo de seus direitos na forma do Estatuto Social 

e em dia com suas contribuições.   

  

6. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do prazo do 

encerramento de registro de chapas. 

 

7. Os pedidos de impugnação serão julgados pela Diretoria em sessão a ser realizada no primeiro dia 

útil subsequente ao término do prazo de impugnação. Da decisão de impugnação não caberá 

recurso.  

 

8. Cada associada terá direito a um voto. Para exercício do voto o representante designado pela 

empresa apresentará autorização específica e assinará a lista de comparecimento correspondente. 

 

9. Havendo mais de uma chapa inscrita, a votação ocorrerá no dia 24/Ago/2021, na sede do SindJoRe, 

no horário das 10 às 15 hs.  

 

10. No caso de registro de chapa única, a votação poderá ser exercida por aclamação, despida de 

maiores formalidades, inclusive quanto à dispensa de utilização de mesa coletora e apuradora, em 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL a ser realizada em 24/Ago/2021 e convocada 

exclusivamente para essa finalidade. 

 

11. As eleições serão regidas pelo presente Regulamento e demais disposições previstas no Estatuto. 

 

12. As dúvidas e os casos omissos serão apreciados e julgados pela Diretoria, de acordo com o Estatuto 

e a legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

São Paulo, 20 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

REGINALDO CARLOS DE ARAÚJO  MÁRIO JOSÉ SILVA PAZ 

Presidente  Secretário 
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CRONOGRAMA – PROCESSO ELEITORAL QUADRIÊNIO 01/SET/2021 A  31/AGO/2025 

  

 

14/JUL/2021 – PUBLICAÇÃO EDITAL – AVISO DE ELEIÇÕES 

 

20/JUL/2021 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL – REGULAMENTO DO PROCESSO 

 

21/JUL/2021 – PUBLICAÇÃO EDITAL – CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES  

 

31/JUL/2021 – ENCERRAMENTO PRAZO INSCRIÇÃO DE CHAPA(S) E RECEBIMENTO DE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

01/AGO/2021 – PUBLICAÇÃO EDITAL – CHAPA(S) REGISTRADA(S) 

 

06/AGO/2021 – ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE CHAPA(S) REGISTRADA(S) 

 

09/AGO/2021 – JULGAMENTO DO(S) PEDIDO(S) DE IMPUGNAÇÃO DE CHAPA(S) REGISTRADA(S) 

 

24/AGO/2021 – REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES – QUADRIÊNIO SET21 A AGO25    

 

25/AGO/2021 – PUBLICAÇÃO EDITAL – RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

 

01/SET/2021 – POSSE DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E RESPECTIVOS SUPLENTES 

 


