
eleição de representantes da seção são
paulo para o 2º ENCONTRO NACIONAL DE
MULHERES e 33º CONSINASEFE:

Durante a Assembleia Geral dos trabalhadores do IFSP, realizada dia 17 de outubro, foram
definidos os critérios e regras para eleição dos representantes do Sinasefe-SP para o 2º
ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES e 33º CONSINASEFE, entre os dias 13 e 17 de novembro,
em Brasília/DF.

Ponto 1. Serão realizadas Assembleias Gerais nos Câmpus
 
Por isso, os coordenadores de base devem colocar na pauta das próximas Assembleias de Câmpus, a eleição de
delegados para o Congresso do Sinasefe. Isso deve ser feito até o dia 25 de outubro, sexta-feira, para que a seção possa
mandar a lista de delegados em tempo hábil.
 
Ponto 2. Como eleger os delegados?
 
Será eleito 01 (um) delegado/a para cada 05 (cinco) sindicalizados/as presentes em assembleia. O regimento do
Congresso dá ampla liberdade para realização de assembleias únicas por seção ou, como no nosso caso, em múltiplas
assembleias por câmpus ou regionalizadas. O estatuto estabelece o teto de delegados de acordo com o número de
sindicalizados por seção (e não por câmpus). A Seção SP tem direito a 23 delegados, sendo que até 8 vagas são
destinadas ao Câmpus São Paulo do IFSP.



Vamos a alguns exemplos hipotéticos:
Se houver uma assembleia com 4 sindicalizados? Não será retirado nenhum delegado. 
Numa assembleia com 8 sindicalizados? Vota-se um único delegado. 
Numa assembleia com 21 sindicalizados? Votam-se 04 delegados. E assim por diante.

 
O candidato sempre se apresentará – de acordo com os critérios do Sinasefe Nacional – como uma CHAPA,
independentemente de ser tal “chapa” composta por um único sindicalizado. Obviamente o delegado deve ser sindicalizado.
 

Podem ser inscritas quantas “chapas”? Quantas quiserem, com quantos integrantes quiserem, mas a proporcionalidade
do número de delegados será sempre 01 para 05. 
E chapas com mais de um integrante? Sim.

 
Exemplo: Duas chapas, uma com 9 integrantes e outra com 7. O procedimento será, primeiro, verificar quantos
sindicalizados constam na lista de presença da assembleia do câmpus: se, por exemplo, 20 sindicalizados estiverem
presentes, podem ser eleitos 4 delegados. Em seguida, a votação é aberta. Supondo que a chapa A teve 15 votos e a
chapa B teve 5 votos. Faz-se uma proporcionalidade: a chapa A elege 3 delegados e a B, um 1 delegado. 
 
Ponto 3. Em caso de ultrapassarmos 23 delegados?
 
Em caso de haver mais de 23 delegados retirados no somatório das assembleias nos câmpus, serão priorizados os
representantes do câmpus São Paulo (até 8 vagas) e, em seguida levaremos os delegados do maior número de câmpus
possível, garantindo assim a maior representatividade. Utilizaremos o número de votos de cada candidato ou chapa como
segundo critério. Serão considerados, também, os seguintes critérios de desempate: gênero (mulheres cis e trans são
preferenciais) e, finalmente, a quantidade de trabalhadores sindicalizados por câmpus.   
 
Ponto 4. Importantíssimo: recomendações e orientações aos coordenadores de base
 
a) Expliquem para a base as regras por nós adotadas;
b) Se houver “questões de ordem”, esclareçam-nas após a explicação;
c) Passem a lista de presença o quanto antes;
d) Ao perguntar se há candidatos, lembrar que devem apresentar como uma chapa, explanando brevemente suas razões
para serem delegados ao Consinasefe;
e) Abre-se a votação. É importante que neste momento a mesa tenha em mãos a lista de presença já assinada por todos;
f) O restante do procedimento é o de praxe de qualquer Assembleia – a dúvida pode ser somente quanto à
proporcionalidade;
g) Por favor, encaminhem assim que terminada a assembleia os nomes dos delegados e a informação do número de
presentes na assembleia para o e-mail: sinasefesp@sinasefesp.org.br;
h) A CONVOCAÇÃO, a LISTA DE PRESENÇA e a ATA devem ser digitalizadas e encaminhadas, o quanto antes, sem
esquecer de mencionar que os delegados foram eleitos por meio de composição de “CHAPAS”, como aspecto formal e isso
deve ser feito até o dia 28 de outubro.
i) Os delegados/as eleitos nos câmpus devem levar para o Congresso a lista de presença e atas originais. Não há
estatutariamente esse pedido, mas ter em mãos os documentos originais ajuda no credenciamento.
 
ATENÇÃO:
 

Apesar de não ser obrigatória a paridade na composição das chapas de delegados, recomenda-se a indicação de
membras para sua composição, uma vez que no dia 13 de novembro haverá o 2º Encontro de Mulheres do Sinasefe
Nacional, também em Brasília e, nesse caso, as delegadas eleitas poderão participar da atividade.

 
Os câmpus também podem indicar representação individual para o Encontro de Mulheres, sem a necessidade de
eleição, sendo que serão disponibilizadas até 6 (seis) vagas com essa finalidade, atendendo-se em prioridade a ordem
de proporcionalidade de sindicalizados por câmpus.


