Eleições 2017-2020
SMCC, APM e AMB
Dia 31 de agosto de 2017, das 08h00 às 17h00, na SMCC – Rua Delfino Cintra n.
63 – Centro – Campinas/SP.

Comissão Eleitoral: Constituída em 26 de maio de 2017.
Presidente

Dr. Jayme Malek Junior

Secretário

Dr. Rui Ferreira Pires

Secretário

Dr. Pedro Antunes Negrão

Para se candidatar a cargo eletivo são necessárias as seguintes condições gerais:
1. Ser associado efetivo da S.M.C.C. há pelo menos um ano da data fixada para a
eleição;
2. Estar em pleno gozo dos seus direitos estatutários;
3. Estar quite com as obrigações pecuniárias junto a S.M.C.C. a A.P.M. e A.M.B., até
o último dia de prazo para a apresentação das chapas.
4. Os cargos de Diretoria permitem apenas uma reeleição consecutiva para o mesmo
cargo.
5. Os candidatos organizarão chapas contendo nomes para os cargos da Diretoria da
SMCC e de Delegados da APM.
6. Cada associado poderá candidatar-se a um único cargo.
7. Só serão aceitas chapas completas, com a expressa anuência dos seus componentes.


A apresentação das chapas para inscrição será feita na secretaria da SMCC,
até o dia 12 de julho de 2017, das 08h00 às 17h00hs.



Encontram-se à disposição na secretaria da SMCC os termos de anuências
para preenchimento de cargos da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados da
APM.

Conselho Fiscal

1. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão efetuar sua inscrição individual e
independente das chapas para Diretoria e Delegados, na secretaria da SMCC, até o
dia 12 de julho de 2017, das 08h00 às 17h00hs.
2. Serão eleitos para mandato coincidente com o da Diretoria, por meio de voto direto
e secreto.
3. Os seis candidatos mais votados serão eleitos pela ordem, sendo os três primeiros
titulares e os outros três suplentes.
4. Encontram-se à disposição na secretaria da SMCC os termos de solicitação de
inscrição para o Conselho Fiscal.

Delegados APM
1. Indicar 04 (quatro) representantes para Delegados da APM.

