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Sinteps na rede

Site: www.sinteps.org.br
Facebook: http://www.facebook.com/sindicatodostrabalhadores.sinteps
Twitter: https://twitter.com/SINTEPS1993
YouTube: TV Sinteps

J U N T O S , C O N Q U I S TA M O S M A I S !

Avançar na organização

Vêm aí as eleições para a Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal do Sinteps
Assembleia geral, no dia 19/2, vai compor a Comissão Eleitoral e
determinar o calendário do pleito. Confira os detalhes no edital abaixo:
O nosso Sindicato está em processo eleitoral. Em breve, vamos
escolher os companheiros que irão compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal no próximo mandato.
Dando andamento à decisão aprovada* na reunião de 13/12/2019
do Conselho Diretor (CD) do Sinteps, instância que conta com diretores
de base, regionais e da Executiva, está sendo convocada Assembleia Geral
Ordinária Eleitoral para 19/2/2020, conforme edital ao lado.
O último processo eleitoral, realizado no meio de 2019, foi
anulado, pois vários trabalhadores não tiveram seu direito ao voto garantido, seja por descumprimento do roteiro ou do horário. Além disso, várias
urnas também não foram lacradas nos dois dias de votação, o que suscitou
dúvidas. Diante disso a Comissão Eleitoral eleita anteriormente deliberou
pela anulação da eleição e realização de novo processo eleitoral, o que foi
referendado posteriormente pela Justiça e acatado pelo Conselho Diretor do
Sinteps. Para maiores informações, acesse matéria no site*.

A Assembleia

A Assembleia marcada para 19/2/2020 elegerá a Comissão Eleitoral que vai conduzir o processo e definirá o calendário completo do pleito.
Também neste dia será feita a prestação de contas da atual gestão. Podem
votar nesta assembleia todos os trabalhadores associados ao Sinteps.
A participação dos trabalhadores neste processo é muito importante, seja votando ou candidatando-se aos cargos em disputa. A escolha dos
companheiros deve se dar a partir de compromissos claros com as reivindicações e as lutas da categoria. Eles devem expor suas propostas e promover
o debate em torno delas.
A entidade sairá vitoriosa se, ao final das eleições, contar com
uma direção combativa, classista e disposta a trabalhar pelos interesses dos
trabalhadores que representa. Participe!

* Leia mais em:

https://www.sinteps.org.br/noticias/1400-cd-do-sinteps-indica-realizacao-de-novas-eleicoes-no-primeiro-semestre-de-2020-reuniao-tambem-debateu-carreira
-reforma-previdenciaria-e-outros-pontos

SINTEPS - SINDICATO DOS TRABALHADORES
DO CEETEPS, DO ENSINO PÚBLICO
ESTADUAL, TÉCNICO, TECNOLÓGICO E
PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL
Pelo presente Edital, a Presidente do
SINTEPS - SINDICATO DOS TRABALHADORES
DO CEETEPS, DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL,
TÉCNICO, TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, Silvia Elena de Lima,
nos termos do Artigo 82 do Estatuto do Sindicato,
convoca todos os associados em pleno gozo de
seus direitos estatutários, a participarem da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia:
a) Instauração do Pleito para renovação da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
b) Composição e respectiva eleição da Comissão
Eleitoral para renovação da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal do Sindicato, nos termos do Artigo
82 do Estatuto;
c) Fixação do Calendário Eleitoral;
d) Prestação de Contas da Gestão.
A Assembleia será realizada no dia
19/02/2020, as 13h30min em 1ª chamada, com a
maioria simples dos associados em pleno gozo de
seus direitos estatutários, e as 14h00min, em 2ª
chamada, caso não seja atingindo o quórum mínimo da 1ª chamada, na sede da entidade, localizada
na Praça Cel. Fernando Prestes, 74 -subsolo - Bom
Retiro, São Paulo – SP.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
Silvia Elena de Lima – Presidente.

