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Eleição Sindipetro Caxias 
triênio 2021/2024

 Após a eleição dos mem-
bros da Comissão Eleitoral, 
em 08/03/21, começou o pra-
zo para inscrição das chapas,  
que vai até às 18h do dia 18 de 
março, conforme cronograma 
já divulgado. 
 A Comissão Eleitoral 
entregou no sindicato o 
modelo de Ficha de Inscrição 

 
Os documentos da Comissão Eleitoral já estão disponíveis no portal do Sindipetro Caxias em http://
sindipetrocaxias.org.br/eleicao-sindipetro-caxias-trienio-2021-2024/

que está disponibilizado no 
link: http://sindipetrocaxias.
org.br/documentos/ficha-de-
inscricao.pdf
 Os sócios filiados ao 
Sindipetro Caxias que queiram 
se organizar em chapas 
para participar das eleições 
como candidatos devem 
seguir as regras eleitorais do 

estatuto disponibilizadas no 
link:http://sindipetrocaxias.
org.br/documentos/estatuto-
sindipetro-caxias-05-2019.pdf
 As chapas que têm 
interesse em concorrer à 
direção do Sindipetro Caxias 
no triênio 2021- 2024 devem 
cumprir as exigências do 
Estatuto desta entidade.

Dia 05 de março

Cronograma

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

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

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

Realização da AGO para eleger a Comissão Eleitoral - Artigo 25

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

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

CE analisa recurso – Artigo 36 (1 dia)

Concluída a análise das chapas, inicia-se a campanha

Início da votação virtual às 09:00hs

Posse da chapa eleita

*até às 18:00hs
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