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Mais informações no edital da página 2.

 No dia 17 de maio, os trabalhadores reali-
zaram uma assembleia na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos , em Porto Alegre, para definir a co-
missão de 5 integrantes da categoria para discu-
tir e acompanhar todo o processo de eleições da 
Diretoria Geral, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal do sindicato.
 Em regime de votação, os trabalhadores 
elegeram por unanimidade a comissão composta 
por Lírio Segalla, que foi eleito como presiden-
te da comissão, Claudir Nespolo, Agenor Silva, 
Alaor Schultz e Sérgio Amando.
 As eleções acontecem nos dias 10, 11, 12 e 
13 de agosto de 2021. Os sócios interessados, com 
condições de serem candidatos aos cargos da di-
retoria, terão prazo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da publicação do Edital (no verso desta página) 

para requererem o registro de chapa, dirigindo-se 
à Comissão Eleitoral, que manterá secretaria es-
pecífica com funcionamento das 8h às 12h e das 
13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede do 
sindicato em Porto Alegre.



ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 
DA GRANDE PORTO ALEGRE, registrado no Ministério do Trabalho, Código Sindical nº 914.023.175.89283-9 e no CNPJ nº 92.959.600/0001-08, com base 
territorial nos municípios de Porto Alegre, Guaíba, Alvorada, Viamão, Glorinha e Eldorado do Sul no uso de suas atribuições legais e estatutárias através do 
Presidente da Comissão Eleitoral eleita em Assembleia Geral realizada em 17 de maio de 2021, CONVOCA todos os associados da entidade a participarem das 
ELEIÇÕES SINDICAIS, nas cidades antes enumeradas, para escolha da composição da Diretoria Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Sindicato, cujo 
mandato estender-se-á de 1º de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2026. As eleições realizar-se-ão nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2021, em primeiro turno 
e único, no caso de chapa única, com início às 8h e encerramento às 17h de cada dia, horário este que poderá ser prorrogado para coletar votos nas empresas 
em que trabalhem associados no horário noturno, com mesas coletoras de votos instaladas na sede social sito na Avenida do Forte n.º 77 (ao lado de Escola 
Mesquita), Porto Alegre, havendo mesas coletoras fixas nas empresas que possuam duzentos ou mais associados e mesas coletoras itinerantes com trajeto a ser 
estabelecido pela comissão eleitoral, para empresas com menos de duzentos associados, conforme dispõe o Estatuto. No caso de haver inscrição de mais de uma 
chapa concorrente e de não ser atingido no primeiro turno da eleição, o quorum mínimo do total de eleitores inscritos ou ocorrendo empate entre duas chapas 
mais votadas, nova e última eleição será realizada nos dias 31 de agosto e 1, 2 e 3 de setembro de 2021 com qualquer quorum. Os associados interessados, com 
condições de serem candidatos a cargo da Diretoria Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, terão prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação do 
presente edital, para requererem registro de chapa, dirigindo-se à Comissão Eleitoral, que manterá secretaria específica com funcionamento das 8h às 12h e das 
13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na sede do sindicato à Avenida do Forte, n.º 77 ( ao lado da Escola Mesquita), Porto Alegre, durante o prazo de inscrição de 
chapas. Em até 72 (setenta e duas) horas, a contar do encerramento do prazo de registro de chapas, a Comissão Eleitoral publicará a relação das chapas inscritas, 
com relação nominal dos candidatos que as integrarem, através de edital veiculado no mesmo jornal utilizado para publicação do presente edital, declarando 
aberta, a partir da data da publicação do mesmo, o prazo de 05 (cinco) dias para que os interessados promovam pedidos de impugnação de chapa(s) e/ou 
candidato(s). No mesmo prazo, local e horário para registro de chapa(s) ficam também abertas as inscrições aos pagantes da Contribuição Assistencial ou Con-
federativa que quiserem participar do pleito, como votantes. Os não associados contribuintes poderão comparecer na sede da entidade para preenchimento de 
cadastro, mediante comprovação do pagamento das contribuições do período, e assim figurar na lista de votantes. Caso necessário, em decorrência da Pandemia 
da COVID 19, por medida sanitária, as eleições poderão ser realizadas de forma eletrônica/virtual, em razão da necessidade de distanciamento social, sendo que, 
nessa hipótese, a Comissão Eleitoral divulgará amplamente os meios e acessos necessários, oportunamente aos associados eleitores.
     

Porto Alegre, 22 de maio de 2021.  

Lirio Segalla Martins Rosa
Presidente Comissão Eleitoral
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