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Edital

Pelo presente Edital, ficam convocados os asso-Pelo presente Edital, ficam convocados os asso-
ciados do SINDIPETRO-MG  –  Sindicato  dos ciados do SINDIPETRO-MG  –  Sindicato  dos 
Trabalhadores na Indústria de Destilação e  Refi-Trabalhadores na Indústria de Destilação e  Refi-
nação de Petróleo no Estado de Minas Gerais, em nação de Petróleo no Estado de Minas Gerais, em 
dia com suas obrigações estatutárias, para se reu-dia com suas obrigações estatutárias, para se reu-
nirem em Assembleia Geral no dia 16 de janeiro nirem em Assembleia Geral no dia 16 de janeiro 
de 2023, às 17h30  em primeira convocação e às de 2023, às 17h30  em primeira convocação e às 
18h00 em segunda convocação, na sede do SIN-18h00 em segunda convocação, na sede do SIN-
DIPETRO-MG, à Av. Barbacena, 242 – Barro Pre-DIPETRO-MG, à Av. Barbacena, 242 – Barro Pre-
to, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme art. to, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme art. 
30º do Estatuto do SINDIPETRO-MG, para tratar 30º do Estatuto do SINDIPETRO-MG, para tratar 

da seguinte ordem do dia: da seguinte ordem do dia: 
1)1) Instauração do Processo Eleitoral, conforme  Instauração do Processo Eleitoral, conforme 

Estatuto do SINDIPETRO-MG; Estatuto do SINDIPETRO-MG; 
2)2) Definição da data de Publicação do Edital, do  Definição da data de Publicação do Edital, do 

registro de  chapas  e  da  realização  das  eleições  registro de  chapas  e  da  realização  das  eleições  
e  sua  duração;  e  sua  duração;  

3)3) Eleger  a  Comissão  Eleitoral,  constituída   Eleger  a  Comissão  Eleitoral,  constituída  
por  um  mínimo  de  03 (três)  e  no  máximo de por  um  mínimo  de  03 (três)  e  no  máximo de 
05 (cinco) associados.05 (cinco) associados.
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