15/12/2015 21:32 - Edital de convocação – inscrição de chapas para a eleição da
nova diretoria do sindsaúde-ro, quadriênio 2015/2019
O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no estado de Rondônia – SINDSAÚDE-RO, com sede nesta cidade, na Rua
Rogério Weber, nº 4116, bairro Pedrinhas, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu
Presidente, Sr. Caio César Marin, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 61 e seguintes do Estatuto
da entidade, informa que:
1) Em 25/11/2015 deu posse à Comissão Eleitoral, formada por 3 (três) membros, os quais foram indicados pelas
chapas concorrentes no pleito, sendo eles: ADÉRCIO DIAS SOBRINHO, CPF 077.599.778-16; DAVID DA SILVA, CPF
nº 220.904.952-00; e ALZIRO ZARUR MACHADO, CPF nº 764.227.637-00, dando início ao processo eleitoral;
2) Atendendo aos termos do acordo fi rmado pelas 3 (três) chapas nos autos nº 0000736-57.2015.5.14.0008, que
tramita perante a 8ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Velho – RO, estão abertas a partir de 25/11/2015, pelo
prazo de 10 (dez) dias, as inscrições para novas chapas que eventualmente desejarem concorrer no pleito eleitoral,
visando a eleição da nova Diretoria do SINDSAÚDE para o quadriênio 2015/2019. 3) O SINDSAÚDE confi rma que já
estão inscritas;
3 (três) chapas para este processo eleitoral, as quais permanecem concorrendo com os números de identifi cação que
já lhes foram atribuídos, e que a nova abertura de prazo para inscrição de eventuais novas chapas se faz para evitar
futura arguição de nulidade do processo eleitoral, tudo conforme acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho, nos
autos do processo mencionado no item 2 deste Edital;
4) A s regras para a formação e inscrição de novas chapas são aquelas previstas nos artigos 61 e seguintes do
Estatuto do SINDSAÚDE/RO, e as inscrições serão feitas perante a Comissão Eleitoral, que já está funcionando na
sede do SINDSAÚDE, em Porto Velho – RO.
Porto Velho, 23 de novembro de 2015.
Caio Cesar Marin, Presidente do SINDSAUDE-RO
Adércio Dias Sobrinho, Membro da Comissão Eleitoral
David Da Silva, Membro da Comissão Eleitoral
Alziro Zarur Machado, Membro da Comissão Eleitoral
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