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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
Ficam convocadas as empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado
de Minas Gerais - SICEPOT/MG, para votar nas eleições gerais destinadas a escolher a diretoria,
membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo e delegados representantes junto a FIEMG, para o triênio
2018/2021, nos termos do estatuto, regimento interno e legislação em vigor.
As eleições serão realizadas no dia 14 de maio de 2018, no horário de 08:00 às 18:00 horas, na sede
social, sita à Av. Barão Homem de Melo nº 3.090, Bairro Estoril, em Belo Horizonte.
Caso não ocorra o quorum previsto no artigo 19 do Regulamento Eleitora l, fica determinado o dia 21
de maio, no mesmo horário e local, para a realização da segunda convocação.
Nos termos do § 3º do art. 19 do Regulamento Eleitoral, no caso de chapa única, as eleições poderão
ser realizadas por aclamação, em Assembleia Geral convocada para este fim.
O registro de chapas deverá ser feito na Assessoria Jurídica até o dia 09 de abril de 2018, no horário
de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas.
O prazo para impugnação de candidaturas se encerrará às 18:00 horas do dia 24 de abril de 2018.
Poderão exercer o direito de voto as associadas que estiverem quites com as contribuições sindicais,
sociais, ordinárias ou extraordinárias, e com as taxas de serviços assistenciais; que estiverem no
gozo dos direitos sindicais; e que não estiver incurso nas penalidades previstas no Capítulo III do
Estatuto Social.
A lista provisória das empresas em condições de votar estará afixada no quadro de avisos localizado
na sede do sindicato a partir do dia 15 de março de 2018. A lista defini tiva será afixada no dia 11 de
maio de 2018.
As condições necessárias para as candidaturas, bem como os documentos a serem anexados ao
requerimento de registro de chapas poderão ser obtidos junto a Assessoria Jurídica.
Belo Horizonte, 1º de março de 2018 .
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Presidente.

