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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA 

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - TRIENIO SETEMBRO 2016/2019 

Vitória, 08 de julho de 2016.   

O presidente da AEAPEES, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados 
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pensionistas do Estado do Espírito Santo para participarem da eleição que definirá a 
Diretoria e o Conselho Fiscal no triênio de Setembro de 2016 até Setembro de 2019. O 
processo eleitoral ocorrerá no dia 12 de agosto de 2016, (SEXTA-FEIRA) no Salão Nobre 
dos Sindicatos dos Estivadores, situado á Avenida república nº10 centro, Vitória/ES das  8 
horas às 17 horas 

Os candidatos terão até o dia 18/07/2016 para registrar sua chapa, e até 22/ 07/2016 
para impugnação de candidaturas.  

Caso necessário segunda convocação, será de uma semana após a Eleição. 

Conforme dispõe o Artigo 23, do Estatuto, a forma de eleição, tanto da Diretoria, quanto do 
Conselho Fiscal consistirá na apresentação de chapas separadas as quais deverão conter 
os cargos, os nomes completos dos candidatos correspondentes, acompanhadas de 
documento de identidade e cópias do CPF, Carteira de Identidade e Carta de Aposentadoria 
ou Certidão de Pensionista. 

 A eleição se realizará na primeira quinzena do mês de agosto do ano de encerramento do 
mandato da Diretoria da Associação, em uma Assembleia Geral para as eleições de 
Diretoria e Conselho Fiscal, através de voto secreto e direto quando houver mais de uma 
chapa e por aclamação quando houver uma chapa única. 

- Só poderão candidatar-se aos quadros de membro da Diretoria, sócios da 
Associação que sejam Estivadores Aposentados e Pensionistas registrados a mais de 
um ano e em dia com suas obrigações sociais. 

Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria Executiva nem 
ao Conselho Fiscal, dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de posse, após a 
regularização dos documentos das chapas proclamadas eleitas.  

 

Fernando Freitas  - Presidente 
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