ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, faço saber que nos dias 22,23 e 24 de julho de 2019, no período das 08:00 as 18:00 horas, na sede
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Máquinas, Mecânicas, de Material Elétrico, de Veículos Automotores,
de Autopeças e de Componentes e Partes para Veículos Automotores da Grande Curitiba, sito a Avenida Getulio Vargas, 3692, e mais
urnas itinerantes, será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados de Base e Delegados Representantes ao Conselho da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e Material Elétrico do Estado do Paraná, a
que esta filiada esta Entidade. Bem como os respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para registro de Chapas,
que correrá da data de publicação deste Edital, nos termos do "Estatuto da Entidade ". O requerimento acompanhado de todos os
documentos exigidos para o registro, será dirigido ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos Candidatos
componentes da "Chapa". A Secretaria da Sede da Entidade, sito a Avenida Getulio Vargas, 3692, nesta capital, que funcionará no
período destinado ao registro das Chapas, no horário de 08:00 às 17:00 Horas, onde se encontrará a disposição dos interessados,
pessoa habilitada para o atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação
e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de Candidaturas deverá ser feita no prazo de cinco dias, a contar da publicação da relação das Chapas registradas. Caso não seja obtido quorum em primeira convocação, a Eleição será realizada, em segunda
convocação, nos dias 12,13 e 14 de agosto de 2019, e, não se conseguindo quorum na segunda Eleição, haverá o Terceiro escrutínio
nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2019, Em caso de empate entre as Chapas mais votadas, realizar-se-á nova Eleição nos dias 17,
18 e 19 de Setembro de 2019.
Curitiba, 02 de Abril de 2019.
_________________________
Sérgio Butka
Presidente

