
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

AVISO DE ELEIÇÕES SINDICAIS 

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de 
Limpeza, Asseio e Conservação de Rio do Sul e Região do Alto Vale do 
Itajaí, com sede na Rua Coelho Neto, nº 55, 2º andar, Sala 110, na cidade 
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, por seu Presidente, em 
cumprimento e observando o disposto no Estatuto Social do Sindicato - 
Título V - e artigos seguintes, convoca todos os seus associados em dia 
com suas obrigações sindicais para participar das Eleições Sindicais, 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, e 
Delegados Representantes junto a Federação. A Eleição ocorrerá nos dias 
27 (vinte e sete) e 28(vinte e oito) de Junho de 2019(dois mil e dezenove), 
no horário compreendido das 08(oito) horas às 18(dezoito) horas por 
intermédio de 01 (uma) urna coletora fixa, que receberá votos na sede 
administrativa da entidade, no endereço acima mencionado e mais 02 
(duas) urnas itinerantes e que percorrerão os principais locais de 
trabalho em todos os municípios da base territorial do sindicato.  O prazo 
para registro de chapas será de 5 (cinco) dias contados da publicação 
deste edital, devendo ser requerido junto a secretaria do Sindicato, no 
horário compreendido das 08h às 12h e das 14h às 18h. Impugnações 
de candidaturas, se necessárias, poderão ser apresentadas no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da publicação do edital das chapas inscritas. 
Caso não seja obtido o quórum previsto no artigo 64, novo pleito realizar-
se-á em 15 (quinze) dias. Conforme artigo 32 do estatuto, o atual 
presidente do Sindicato nomeia os Advogados Rodrigo Velter e Marcos 
Eduardo Floriano, para conduzir o processo eleitoral, na condição de 
Coordenadores, exercendo as prerrogativas exigidas quanto ao processo 
eleitoral e fiel cumprimento do regimento eleitoral. 

Rio do Sul, 31 de maio de 2019. 

Zulmar Metzger 

Presidente 
 


