sindicato dos geólogos no estado de são paulo

Comissão Eleitoral Regional (CER) - Comunicado no. 2 de 31/10/2016

Eleições da FEBRAGEO - Triênio 2017 a 2019

Prezado associado,
A Comissão Eleitoral do Sigesp comunica que recebeu da Comissão Eleitoral Nacional
(CEN) da FEBRAGEO (Edital 03/2016) o registro de inscrição de duas chapas
denominadas “RENOVAÇAO” e “GEÓLOGOS COMO PROTAGONISTAS” para
candidatura à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Federação Brasileira de
Geólogos FEBRAGEO, para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de
2019.
De acordo com Comunicado n. 5 da CEN, o processo eleitoral junto às entidades
filiadas à FEBRAGEO deverá atender as regras definidas no Estatuto da entidade
regional, no nosso caso, o Estatuto do Sigesp.
De acordo com Comunicado n. 8 da CEN, a eleição da Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal da FEBRAGEO ocorrerá no dia 21 de novembro de 2016.
De acordo com o Estatuto do Sigesp, esta CER comunica:


Poderão votar os associados que estejam em dia com o pagamento da
anuidade associativa referente ao ano de 2015;



A cédula de votação estará disponível na Sede do Sigesp no dia 21 de
novembro de 2016, no período das 8 às 20h, para os associados que optarem
pelo voto secreto. O associado em dia com suas obrigações associativas poderá
votar e deverá assinar a lista de votação.
Esta Comissão Eleitoral comunica também que:


A cédula de votação será encaminhada por meio eletrônico no dia 14 de
novembro de 2016 para todos os associados quites, que poderão optar por
voto aberto em meio eletrônico. O voto eletrônico do associado deverá ser
encaminhado
a
CER
no
endereço
eletrônico
da
entidade
(sigesp@sigesp.org.br), que imprimirá e se constituirá no voto do associado;



As chapas que participam das Eleições da FEBRAGEO poderão indicar até dois
fiscais para acompanhar o Processo Eleitoral junto à sede do Sigesp tanto no
dia 14 de novembro como no dia 21 de novembro de 2016.
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