EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DOS
DELEGADOS SINDICAIS AO III CONSAG NO DISTRITO FEDERAL
O Secretário-Geral do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais
de Regulação no uso das suas atribuições estatutária e regimental, CONVOCA os
servidores filiados/as ao SINAGÊNCIAS, da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e Agência Nacional de Petróleo - ANP, no DISTRITO FEDERAL para
participarem da assembleia para elegerem os delegados/as sindicais ao III
Congresso Nacional - III CONSAG, que será coordenada e dirigida pelo
Presidente, João Maria Medeiros de Oliveira, a realizar-se no dia 05 de maio, às
17h, no auditório CEPAT, localizado no SGAN Quadra 603 – Brasília/DF, para
deliberarem a seguinte pauta:
I – Abertura da assembleia pelo Coordenador;
a) Leitura da convocação do III Congresso Nacional e da assembleia estadual;
b) Inscrição de candidatos para concorrer a eleição de delegados/as;
c) Apresentação
candidaturas;

dos

candidatos

para

fazerem

a

defesa

das

suas

d) Eleição dos delegados; e
e) Proclamação do resultado.
II – Os delegados/as serão eleitos/as conforme estabelecido abaixo:
a) DELEGADO/A SINDICAL ELEITO/A – TITULAR - Direito a Voz e Voto: o/a
servidor/a ativo/a ou aposentado/a filiado/a, no mínimo há 6 (seis) meses e em
situação regular, eleito/a na proporção de um delegado/a sindical por 15 (quinze)
filiados presentes na Assembleia Estadual para eleição de Delegados ao III
Consag;
b) DELEGADO/A SINDICAL SUPLENTE - Substituirá o Delegado/a titular no seu
Impedimento: o/a candidato/a que participou da eleição, mas não foi eleito/a na
ordem de classificação na proporcionalidade.
c) SERVIDOR/A OBSERVADOR/A - Direito a Voz: o/a servidor/a ativo/a ou
aposentado/a filiado(a) a qualquer tempo, em situação regular, que participou da
Assembleia para eleição de Delegados/as ao III Consag;
PARTICIPAÇÃO
Os delegados/as sindicais eleitos/as – Titular - terão as suas despesas custeadas
pelo SINAGÊNCIAS. Os servidores/as observadores/as as despesas serão a suas
expensas.

ATA DA ASSEMBLEIA
A ata da assembleia que será assinada pelo coordenador(a) e pelo
secretário(a), anexo I; a Ficha de pré-inscrição, individual, dos(as)
delegados(as) titulares, suplentes e observador/a, anexo II; e a lista de
presença, anexo III, deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do
Congresso pelo endereço eletrônico consag2014@sinagencias.org.br.

Brasília/DF, 24 de abril de 2014.

Elísio Nunes Ribeiro
Secretário-Geral

ANEXO I
MODELO DA ATA
ATA DA ASSEMBLEIA ESTADUAL GERAL PARA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS
SINDICAIS AO III CONSAG/SINAGÊNCIAS NO DISTRITO FEDERAL
No dia ___ de abril de dois mil e quatorze no/a _________________, foi realizada
assembleia estadual geral dos Servidores/as das Agências Nacionais de
Regulação - ANEEL e ANP – no DISTRITO FEDERAL, filiados/as ao Sindicato
Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação – SINAGÊNCIAS,
para elegerem delegados/as sindicais ao III Congresso Nacional - III CONSAG, que
será realizado no período de quatorze de maio de dois mil e quatorze, na cidade de
Natal, Rio Grande do Norte. O Coordenador, ______________________, abriu a
reunião pedindo ao Secretário, ____________________, que lesse o edital de
convocação do III CONSAG e desta Assembleia. Em seguida os candidatos
escritos foram apresentados para fazerem a defesa das suas candidaturas e, a
eleição, direta e aberta ocorreu em seguida, sendo eleito/a(s) o/a(s):
1) delegado/a(s) titular/es:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) delegados/as suplentes:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3) servidor/a observador/a:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nada mais havendo a tratar, eu, Secretário, ________________, lavro a presente
ata que será assinada por mim e pelo Coordenador.

______________, ____, de _____________ de abril de 2014

____________________________ ___________________________
Coordenador da Assembleia
Secretário da Assembleia

ANEXO II
FICHA DE PRÉ- INSCRIÇÃO DO DELEGADO SINDICAL/OBSERVADOR/A AO
III CONSAG/SINAGÊNCIAS NO DISTRITO FEDERAL
Nome do delegado (a): ________________________________________________
Titular ___ Suplente____ Servidor observador/a ____
Agência/DNPM: __________________________________________________
UF:______
Categoria funcional: _________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________________
Data de admissão: ____/___/_____
Sindicalizado: ano: __________________
End. Residencial: ____________________________________________________
Cidade:_________________, Estado________________ CEP: _______________
E-mail pessoal ______________________________________________________

__________________, _____, ________ de _____________ de 2014.

__________________________________________
Assinatura Delegado/a – servidor/a observador

ANEXO III
LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEGER OS/AS
DELEGADOS/AS SINDICAIS AO III CONSAG/SINAGÊNCIAS NO DISTRITO
FEDERAL
Unidade Federal: DISTRITO FEDERAL
NOME
ASSINATURA
1______________________________________ ________________________
2______________________________________ ________________________
3______________________________________ ________________________
4______________________________________ ________________________
5______________________________________ ________________________
6______________________________________ ________________________
7______________________________________ ________________________
8______________________________________ ________________________
9______________________________________________________________
10 ____________________________________ ________________________
(...)

_________________, ________ ________, de abril, de 2014.

__________________________
Coordenador da Assembleia

_________________________
Secretário da Assembleia

