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Eleição Sindipetro Caxias 
triênio 2021/2024

 Nesta segunda-feira (08), 
aconteceu a assembleia ordinária 
para eleição da Comissão Eleitoral 
conforme o Artigo 25 do estatuto do 
Sindipetro Caxias e edital divulgado 
no boletim Unidade Nacional nº734.  
 
 Na ocasião, puderam participar 
os petroleiros e petroleiras da ativa, 
aposentados e pensionistas filiados ao 
sindicato até o dia 06 de setembro de 
2020. Conforme estatuto,  Artigo 28: 
“são eleitores para fins deste estatuto 
todos os trabalhadores, aposentados 
e pensionistas, que sejam associados 
ao Sindipetro Caxias, 180 dias corridos 
antes da data de publicação do edital 
de convocação da assembleia eleitoral”. 
 
 Foram apresentadas duas chapas 
concorrentes ao pleito, sendo eleitos 
os seguintes nomes que irão compor a 
Comissão Eleitoral:

 
 
1. Todos os sócios da ativa que 
descontam a mensalidade de 
associação sindical via Petrobrás 
ou Transpetro;
 
2. Todos os sócios aposentados e 
pensionistas que descontam pela 
Petros;
 
3. Avulso (excepcionalidade) são 
somente 4 (quatro) sócios que 
pagam direto na secretaria;
 
4. Só constam na lista de votação 
os sócios filiados 180 dias antes da 
publicação do edital da AGO que 
elege a Comissão Eleitoral.
 
5. A lista de votação será em 
papel timbrado do sindicato, 
com o nome completo do sócio 
e terá as páginas numeradas, 
estando à disposição na secretaria 
do sindicato para consulta e 
disponibilizada à chapa inscrita na 
forma do artigo 27, alínea “e”.

A lista de votação obedece 
aos seguintes critérios:

Processo eleitoral já começou! Quem pode participar 
da eleição?

Augusto Cesar Texeira de Mattos 
- APOSENTADO -

 
Luiz Carlos Martins 

- APOSENTADO -
 

Raíra Coppola Auler 
- EDISEN -
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CRONOGRAMA

 O calendário eleitoral segue conforme 
o estatuto. A próxima etapa é o registro 
das chapas. Os petroleiros interessados em 
disputar a direção do Sindipetro Caxias para 
o triênio 2021-2024 deverão apresentar à 
Comissão eleitoral toda a documentação até 
o dia 18 de março, conforme o artigo 32 do 
estatuto (até 10 dias após a AGO).

Dia 05 de março

Dia 08 de março

Dia 18 de março

Dia 21 de março

Dia 23 de março

Dia 24 de março

Dia 25 de março

Dia 28 de março

Dia 31 de março

Dia 09 de abril

Publicação do Edital de Convocação da AGO para eleger 
a Comissão Eleitoral

Realização da AGO para eleger a Comissão Eleitoral - 
Artigo 25

Fim do prazo para registro das chapas* e publicação das 
chapas registradas

Data limite para impugnação* - Artigo 35 (3 dias após o 
Registro)

CE recebe recurso* – Artigo 36 (2 dias para prazo do 
recurso)

Fim da votação às 18:00hs com apuração e declaração da 
chapa vencedora

Concluída a análise das chapas, inicia-se a campanha

Início da votação virtual às 09:00hs

Posse da chapa eleita

CE analisa recurso – Artigo 36 (1 dia)

*até às 18:00hs


