
 

 
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS 
 

No uso das atribuições a mim conferidas pelo Estatuto do Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Porto Alegre – SINDEC, comunico à categoria 
comerciária representada pela Entidade que serão realizadas eleições sindicais, para 
renovação dos mandatos dos membros da Diretoria Administrativa Efetiva, da 
Diretoria Administrativa Adjunta, do Conselho Fiscal efetivo e seus suplentes, e da 
Diretoria Sindical de Base do SINDEC, nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2012.  

A coleta de votos das eleições ocorrerá das 8h30min às 19h30min, na sede do 
SINDEC - Rua General Vitorino, 113, nesta cidade, através de urnas fixas e, nos 
principais locais de trabalho, em urnas itinerantes no horário das 10h às 22h. Acaso 
na data e horário do encerramento da coleta de votos não seja atingido quaisquer 
dos quóruns previstos no art. 92 do Estatuto para abertura das urnas, as eleições 
terão prosseguimento nos dias subsequentes até que o quórum seja atingido (art. 
93).  

Ocorrendo mais de uma chapa registrada e havendo empate entre as mais 
votadas, concorrerão estas em novo turno de votação a se realizar nos dias 11, 12 e 
13 de junho de 2012, conforme art. 99 do Estatuto. No intuito de facilitar o 
atendimento aos sindicalizados candidatos, a Secretaria Eleitoral prestará 
informações sobre questões relativas às eleições, funcionando no 4º andar da sede 
do SINDEC, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30min às 19h30min, desde o início 
do prazo de inscrição de chapa até o término dos trabalhos de apuração das eleições.  

O requerimento para registro de chapa assinado pelo candidato a presidente, 
com a designação dos demais concorrentes para todos os cargos da Diretoria 
Administrativa Efetiva, da Diretoria Administrativa Adjunta, do Conselho Fiscal efetivo 
e seus suplentes, e da Diretoria Sindical de Base - observados os arts. 67, parágrafo 
único, 69 e 70, §§ 1º e 2º, do Estatuto - deverá ser apresentado exclusivamente na 
Secretaria Eleitoral do SINDEC, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o 
procedimento, no período de 18 a 27 de abril de 2012.  

A apresentação de impugnações a candidatos de chapa poderão ser 
formuladas junto à Secretaria Eleitoral da Entidade no prazo de 3 (três) dias, contados 
após a publicação da nominata das chapas registradas. O escrutínio dos votos 
coletados dos filiados, caso atingido o quórum ou no dia em que o mesmo venha a 
ocorrer, será feito no Auditório do SINDEC situado no 7º andar do prédio da sua sede 



e iniciado no mesmo dia do encerramento da votação, no prazo máximo de uma hora 
após a Comissão Eleitoral entregar o material do pleito ao Presidente da Mesa 
Apuradora.  

Para zelar para que o processo eleitoral seja democrático e transparente, 
atendendo conjuntamente aos interesses dos eleitores e dos concorrentes - 
observados os arts. 58 e 59 do Estatuto - além de outras atribuições específicas 
previstas no referido instrumento, ficam designados como membros da Comissão 
Eleitoral os senhores Edison Artur da Silva Feijó, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Edifícios e Condomínios do Rio Grande do Sul – SINDEF/RS; Romolo 
José Gobbato, Diretor de Patrimônio do Sindicato dos Empregados em Entidades 
Culturais, Recreativas de Assistência Social de Orientação e Formação Profissional no 
Estado do Rio Grande do Sul - SENALBA/RS e Dionísio Neuleraldo Pinto Mazuí, 
Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Quaraí; e como membros 
da Comissão de Julgamento os sindicalizados Antônio Juliano Bohn, matrícula sindical 
105557; Elizabeth Ferreira da Costa, matrícula sindical 59408 e João Machado, 
matrícula sindical 113092. Os trabalhos de apuração serão presididos pelo líder 
sindical Luiz Carlos Motta, Presidente da Federação dos Empregados no Comércio do 
Estado de São Paulo – FECESP. O processo eleitoral e seus consequentes 
procedimentos serão regidos pelos dispositivos constantes do Estatuto do SINDEC, 
que se encontra à disposição dos interessados, mediante requerimento, na Secretaria 
da Entidade. 

 

Porto Alegre, 17 de abril de 2012.  

Nilton Neco 
Presidente 


