ATA No 001 DA COMISSAO ELEITORAL- ELEI<;OES 2020

Aos 16 (dezesseis) dias do mes de setembro de 2020, no audit6rio do
Sindicato dos Funcionarios do Legislativo Goianiense - SINDFLEGO, foi
realizada a primeira reuniao da Comissao Eleitoral designada pela Portaria
n° 001, de 31 de agosto de 2020. Aberta a reuniao, colocou-se em discussao
quem iria presidir os trabalhos da Comissao, tendo sido escolhido, a
unanimidade, o filiado Clarimundo Martins de Almeida. Em seguida, foi
discutido e aprovado o cronograma oficial das elei.,eoes gerais, ficando
definido da seguinte forma:
18/09/2020 - Publica9ao do Edital de Convoca9ao das Elei96es Gerais
18/09/2020 - Inicio do prazo para solicita9ao de inscri96es de chapas
concorrentes
02110/2020 - Encerramento do prazo para solicita9ao de inscri96es de
chapas concorrentes
08/10/2020 - Homologa9ao e publica9ao das chapas concorrentes ao pleito
08110/2020 - Inicio do prazo para pedido de impugna9ao das chapas
inscritas
0911 0/2020-Divulgayao dos filiados aptos a votar
15110/2020 - Encerramento do prazo para pedido de impugna9ao das chapas
inscritas
20/10/2020 - Sorteio dos numeros a serem atribuidos as chapas concorrentes
20110/2020 - Prazo final para indica9ao de 02 (do is) fiscais por chapa
concorrente
20/10/2020 - Inicio da propaganda eleitoral
17111/2020 - Elei96es Gerais com inicio as 08h00min e encerramento as
17h00min

17/1112020- Apurayiio dos votos e

di~g~~ resu1tado das e1eiy5es "o/

Cont... Ata no 001 de 16/09/2020.

19/1112020 - Prazo final para interposi9ao de recursos quanto ao resultado
das elei9oes
25/1112020- Divulga9ao do resultado dos recursos por ventura apresentados
2611112020 - ProclamayaO dos eleitos para
09h00min

0

trienio 202112023, as

2711112020- Publica9ao do resultado das elei9oes
0 l/0 112021-Posse dos candidatos eleitos para mandato no trienio 202112023
Ap6s a aprova9ao do cronograma, ficou definido que a diretoria executiva
do SINDFLEGO deveni encaminhar c6pia do Edital de Convocayao das
eleiyoes para todos os filiados aptos a votar, objetivando uma maior
participa9ao de todos. Decidiu-se, tambem, que as reunioes da comissao
eleitoral e ate mesmo a proclama9ao e posse dos eleitos, em decorrencia da
pandemia de Covid-19, poderao ocorrer de forma remota. Em seguida, nao
havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reuniao, convocando
outra para o dia 08 de outubro de 2020.
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