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Nas disputas para os legislativos muNicipais 
de 2016, Novas regras passam a ser aplicadas. a 

forma como a distribuição de vagas se dará tem 
um complemeNto: caNdidatos e caNdidatas serão 

eleitos apeNas se atiNgirem 10% do quocieNte eleitoral. 
a mudaNça tem impacto especial sobre o voto em legeNda – 

quaNdo o eleitorado Não escolhe uma caNdidatura iNdividual 
para câmara muNicipal e vota diretameNte em um partido.

as vagas são determiNadas dividiNdo-se a quaNtidade de 
votos que a coligação recebeu pelo quocieNte eleitoral, 
(divisão do total de votos válidos Na eleição, pela quaNtidade 
de cadeiras Na câmara). se uma coligação recebe, por exemplo, 
uma quaNtidade de votos equivaleNte ao dobro do quocieNte, 
teria direito as duas vagas. Neste exemplo, até as eleições 
passadas, seriam eleitos os dois caNdidatos mais bem votados 
da coligação. agora, os dois caNdidatos mais bem votados só 
serão eleitos se atiNgirem cada um, ao meNos, um Número de 
votos equivaleNte a 10% do quocieNte. se Não 
alcaNçarem esse patamar, aiNda que o partido ou 
coligação teNham atiNgido o quocieNte eleitoral, 
estes podem acabar sem eleger NiNguém.

Clique e saiba mais
•	 “voto em caNdidatos que 

apoiam temer fortalece golpe 
coNtra trabalhadores’ (rede 
brasil atual)

•	 a lava Jato só acaba quaNdo 
acabar com o pt (carta 
maior)

•	 mais de 50 atos 
coNtra michel 
temer acoNtecem 
eNtre 5ª e sábado 
(brasil de fato)

Encerradas eleições para o XII Congresso da Condsef
Assembleia da Conab (foto), ocorrida na quinta-

feira, 29 de setembro, foi a última fase da escolha 
de delegados ao XII Congresso da Condsef.

Confira na tabela os eleitos nas últimas rodadas 
de assembleias.

Em breve divulgaremos a lista completa dos 
delegados em nosso site. Acompanhe!

data local delegados (as) supleNtes diretor respoNsável

26/9 quixadá carlos alberto vidal de queiroz ma de fátima almeida borges
aNNa lúcia costa

adriaNo duarte ferNaNdes

26/9 baturité

José artur camurça torres*
valdemar cipriaNo de sousa filho

aNtôNio piNto filomeNo da silva

alexaNdre brasil bezerra de 
meNezes

luís carlos macêdo

29/9 coNab eliseu lima sousa mirtoN brito oliveira fraNcisco teles da silva

* delegado também à pleNária estatutária da coNdsef
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