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OS ALUNOS DA EEEP MONS LUIS  XIMENES FREIRE INICIAM  PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO
GRÊMIO ESTUDANTIL.

Inscrições
Estão abertas as inscrições para chapas concorrerem à Diretoria do Grêmio Estudantil Monsenhor Luis Ximenes Freire,
de Santa Quitéria. Podem participar da eleição os alunos matriculados e frequentando às aulas. O período de inscrição
das chapas de 01 a 05 de abril de 2016, e pode ser feita na sala do Grêmio Estudantil, nos intervalos da Escola.
Para efetuar a inscrição é necessário apresentar à comissão eleitoral a ficha de inscrição preenchida e um documento
assinado pelos Pais e/ou responsáveis e Diretor de Turma. As chapas devem ser compostas por catorze integrantes:
conforme  art.  15º  do  Estatuto  do  Grêmio  Estudantil:  Coordenador  Geral;  Vice-Coordenador;  Primeiro  Secretário;
Segundo  Secretário;e)  Primeiro  Tesoureiro;f)  Segundo  Tesoureiro;g)  Coordenador  Social;Coordenador  de
Comunicação;  Coordenador  de  Esportes;  Coordenador  de  Cultura;  Coordenador  de  Rendimento  Acadêmico  dos
Estudantes; Coordenador de Saúde e Meio Ambiente; Primeiro Suplente; Segundo Suplente. De acordo com o edital, a
lista dos candidatos das chapas inscritas será divulgada ao final do período de inscrições.

Campanha
O período de divulgação e campanha das chapas será no dia 06/ 04/ 2016 ao dia 08/ 04/2016, nas dependências
da Instituição Escolar, no horário do intervalo dos lanches e do almoço e em passagem das chapas nas salas de
aula, comunicando à coordenação pedagógica. A fixação de cartazes pela escola, bem como a divulgação do Plano
de Ação da chapa nesse período. 

Votação
A votação será realizada no dia 11 / 04 / 2016, das 7 horas e 20 minutos até 15 horas nas salas de aula. Poderão
votar  os  estudantes  regularmente  matriculados  e  freqeuntando  nos  cursos  técnicos  integrados  ao  ensino  médio:
Contabilidade, eletrotécncia,  Enfemragem e Informática. A apuração dos votos vai ocorrer logo após o término do
processo de votação.  Em caso de empate entre  chapas,  haverá  uma nova eleição  e  no caso  de chapa única,  será
considerada vencedora a chapa com 50% votos mais um. Santa Quitéria, 31 de Março de 2016.
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