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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará Eleição Sindical 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Em cumprimento ao acordo judicial homologado nos autos do processo Nº0000397-32.2021.05.08.0016, fazemos saber aos 
interessados que nos dias 10 e 11 de novembro de 2021 serão realizadas eleições para composição do Sistema Diretivo do Sin-
dicato, com votos de forma híbrida, ou seja, será virtual e presencial através de links disponibilizados à todos os sócios aptos 
a votarem, assim como através de mesas fixas na Sede do Sindicato, nos locais de trabalho, Equatorial Pará – Celpa (Sede), 
Cosanpa São Brás e Utinga/Bolonha; Eletronorte: Guamá e Miramar, como também com urnas itinerantes em Capanema, Bra-
gança, Salinópolis, Vigia, São Caetano de Odivelas, Curuçá, Marapanim, Marudá, Igarapé Açu, Inhangapi, Mãe do Rio, São 
Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará, Irituia, Paragominas, Capitão Poço, Nova Timboteua, Peixe Boi, Soure, Salvaterra e 
Itaituba; nas jurisdições das delegacias sindicais de Altamira, Castanhal, Marabá Tucurui, Abaetetuba, Conceição do Araguaia 
e Santarém onde teremos uma urna fixa na sede do Sindicato e também as itinerantes; para composição do Sistema Diretivo do 
Sindicato no mandato de 2021 a 2024. Ficando a partir da data de publicação do aviso resumido deste edital, de acordo com o 
artigo 111 do Estatuto, aberto o prazo de 20 (vinte) dias ininterruptos para registro de chapas. Em razão da pandemia causada 
pela Covid 19, os registros de chapas, também serão realizados de forma híbrida, para as inscrições presenciais a secretaria 
funcionará de segunda à sábado nos horários de 08h às 14h, o requerimento de registro de chapa, de forma presencial, deverá 
ser assinado por um dos candidatos que a integre, seja endereçado à Comissão Eleitoral formalizados em 2 (duas) vias, acom-
panhadas dos documentos exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 111 do Estatuto. Para as inscrições virtuais, os referidos reque-
rimentos e documentos, exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 111 do Estatuto, deverão ser encaminhados em PDF para o e-mail 
comissaoeleitoralstiupa@gmail.com e endereçados à Comissão Eleitoral, essas inscrições virtuais somente serão aceitas das 
08h às 14h até data final do prazo de inscrição. Os esclarecimentos sobre o processo eleitoral poderão ser feitos através deste 
mesmo e-mail ou na secretaria da Comissão, de segunda à sábado no horário de 08h às 14h, onde haverá pessoa habilitada a 
atender aos interessados e receber documentos, inclusive pedidos de registro de chapas, fornecendo o competente recibo. O 
horário de votação virtual será das 08:00 horas do dia 10 de novembro de 2021 às 18:00 horas do dia 11 de novembro de 2021, 
o horário de votação presencial será das 08:00 às 18:00 horas nos dois dias. Na hipótese dos casos previstos nos Artigos 136 
e 139 do Estatuto, a segunda votação se realizará nos dias 17 e 18 de novembro de 2021 e a terceira votação nos dias 24 e 25 
de novembro de 2021, respectivamente. Cada chapa concorrente poderá designar um fiscal para acompanhar os trabalhos de 
votação, podendo também designar um fiscal para acompanhar a apuração. Não serão permitidos votos por correspondência 
ou procuração. A apuração será realizada após a votação, por pessoa de notória idoneidade designada pela Comissão Eleitoral 
de comum acordo entre as chapas e os procedimentos eleitorais obedecendo ao disposto nos Estatutos Sociais desta Entidade. 

Belém, 13 de agosto de 2021 

Comissão Eleitoral Carlos 
Leonardo Alves Pereira Campos 
Paulo Sérgio Fonseca Cardoso 
Carlos Alberto Rocha da Silva

A Comissão Eleitoral, eleita para 
organizar a eleição para a direção do 
Sindicato dos Urbanitários do Pará, 
reuniu com os representantes das 
chapas inscritas ao pleito anterior, 
para tratar de novas datas para as 
eleições. Ficou acordado entre as 
partes que a votação acontecerá 
nos dias 10 e 11 de novembro, de 
forma híbrida (presencial e online), 
vale ressaltar que esse acordo já foi 
homologado pela Justiça.

Desta forma, a Comissão Eleito-
ral lança Edital de Convocação da 
Eleição nesta sexta-feira, 13/8, exa-
tos 90 dias antes das eleições de no-
vembro. O novo prazo para eleição 
atende decisão judicial, que também 
determinou que a votação aconteça 
de forma híbrida e que o mandato 
da atual diretoria seja prorrogado até 
a finalização do processo eleitoral, 
sendo que a posse da direção para o 
triênio 2021/2024 acontecerá no dia 

imediatamente posterior à finalização 
do processo eleitoral.

Conforme o Edital de Convoca-
ção (veja abaixo), publicado no Ama-
zônia Jornal, edição desta sexta-fei-
ra, 13/8, o período de inscrição das 
chapas vai de 13 de agosto até 1 de 
setembro. Oportuno esclarecer que a 
Comissão Eleitoral, eleita em assem-
bleia realizada no dia 4 de março, 
foi mantida pela Justiça. Vamos em 
frente!


