
14 de Maio de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

RESUMO

O Presidente do Sindicato dos Mineradores de Brumado e Micro Região, convoca todos os asso-
ciados para as eleições da Entidade, que será realizada no dia 14 de junho de 2019, das 08:00 às 18:00 
horas, com urnas fixas no Clube do Sindicato, à Rua Dr. Oldack de Carvalho Neves, nº 80,  Brumado-Ba 
e com urnas itinerantes nas portarias da RHI Magnesita S.A, em Pedra Preta e  Catiboaba, na portaria 
da Ibar Nordeste, na portaria da Xilolite S.A, na   portaria da Itaguarana S/A, na Fazenda Itaguarana S/Nº,  
Ituaçu-Ba, na portaria da Intercement; na portaria da INB – Indústrias Nucleares do Brasil e  na sub sede 
do Sindicato, situada  à Avenida Santana- AP 139 A, Centro, em Caetité-Ba,  a fim de eleger a Diretoria 
Executiva, o Conselho Fiscal e o Delegado Federativo, com seus respectivos suplentes, para o triênio de 
01/08/2019 a 31/07/2022. O prazo para a inscrição de chapas é de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação deste Edital, na sede, no Site da Entidade e em jornal de circulação regional, no horário de 08 
às 12 hs e de 14 às 18 hs. Impugnações de candidaturas poderão ser feitas no prazo de 05 (cinco) dias 
após a publicação das chapas inscritas. A Comissão Eleitoral será formada após o prazo para inscrição 
de chapas e dirigirá o pleito democraticamente. Caso não haja quorum ou nenhuma chapa alcance o 
número de sufrágios na primeira votação, a segunda ocorrerá no dia 08/07/19. Em caso de empate entre 
as duas chapas, nova eleição será realizada no dia 23 de julho antes, portanto, do final do mandato da 
atual diretoria que é em 31/07/19, prazo máximo para posse da diretoria eleita. 

Brumado-Ba, 14 de maio de 2019.
Édio da Silva Pereira

Presidente


