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ELEIÇÕES SINDICAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital, de convocação, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São João 

da Canabrava-Pi, faz saber a todos os associados (as) em gozo de seus direitos sociais que no dia 03 de 

dezembro de 2017, no período de 08h00 as 17h00, serão realizadas as eleições para composição da 

Diretoria, Conselho Fiscal e os respectivos Suplentes, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de São João da Canabrava-PI, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para registro de chapas, 

que ocorrera a partir da data da publicação deste edital, afixado na sede do Sindicato logradouros 

públicos. Ou seja, do dia 21 de Setembro de 2017 ate as 12: 00 (doze Horas), do dia 30 de setembro de 

2017. Poderão participar do pleito os Trabalhadores (as) rurais filiados (as) e que tenham mais de um 

ano de sócio e estejam quites com suas obrigações sociais para com este Sindicato. O requerimento do 

registro de chapas será dirigido a Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qualquer um dos 

candidatos (as) da respectiva chapa. A COMISSÂO ELEITORAL (eleita em assembléia no dia 

30/07/2017) funcionara na sede do Sindicato no período destinado ao registro de chapas, no horário de 

08: 00 as 12: 00, onde estará à disposição dos interessados (as), sendo pessoas habilitadas para o 

atendimento, prestação de informação concenente ao processo eleitoral, recebimento de documentação e 

fornecimento de recibo. A impugnação de candidaturas devera ser feita no prazo de 05(cinco) dias úteis 

a contar da data de fixação da ata de registro de chapas. Haverá 05 secções, que serão distribuídas da 

seguinte forma: Seção 01- Na sede do sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Situado na 

Avenida João Bitonio nº 206 na cidade de São João da Canabrava-PI, Secção 02 na SPROCAN – 

Sociedade Progresso de São João da Canabrava-PI, situado na Avenida João Bitonio S/n centro da 

cidade de são João da Canabrava-PI, Seção 03 – No Povoado Serra do Maracujá Zona Rural do 

Município de São João da Canabrava-Pi, (unidade Escolar), Seção- 04- no Povoado conceição Zona 

Rural do município de São João da Canabrava-PI, (unidade Escolar), Seção 05 no Povoado vermelha 

Zona Rural do município de São João da Canabrava-PI, (unidade escolar), caso não seja obtido o 

QUORUM na primeira convocação, haverá eleições em segunda convocação no dia 17 de Dezembro de 

2017, obedecendo aos mesmos horários e locais e com as mesmas chapas concorrentes e eleitores da 

primeira convocação, ao qual devera participar, no mínimo, trinta por cento (30%) dos associados (as) 

no gozo de seus direitos. O prazo de pagamento das mensalidades social para efeito de votação vai até o 

dia 22 de Novembro de 2017. 

                                                                       São João da Canabrava-Pi, 21 de setembro de 

2017. 
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Valdenia Maria de Sousa carvalho                                                                                                                                                                        

Presidente do STTR de São João da Canabrava-PI 
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Secretaria geral do STTR de São João da Canabrava-PI  


