
No dia 09 de janeiro de 2023, o SITESEMG promoveu uma 
Assembleia Geral Extraordinária para indicação e eleição da 
Junta responsável pela condução do processo eleitoral.

EDITAL DE ASSEMBLEIA PARA
ELEIÇÃO DA JUNTA ELEITORAL

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES 
SINDICAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SITESEMG, 
entidade sindical de primeiro grau com código sindical n. 
000.000.823.05467-5, CNPJ n. 17.498.775/0001-31, 
base territorial em todo estado Minas Gerais, foro e sede 
em Belo Horizonte na Rua da Bahia, nº 573, sala 602 e 
603 – Centro – CEP: 30160-015, nos termos de seu 
Estatuto Social e na pessoa de seu presidente Sr. Edvaldo 
Euzébio Benicio, CPF n.690.226.586.00, convoca todos 
os seus associados, trabalhadores da ativa e aposentados 
em dia com suas contribuições sociais para a realização de 
assembleia geral extraordinária, no dia 09 de janeiro de 2023 
às 18hs30min, em primeira convocação e 18hs45min, 
em segunda convocação, para INDICAÇÃO E ELEIÇÃO DA 
JUNTA ELEITORAL que ficará responsável pela realização e 
condução do processo eleitoral para a eleição de diretoria 
e diretoria executiva, efetivos e suplentes, Conselho Fiscal, 
efetivos e suplentes e Conselho de Delegados Sindicais, da 
entidade, para o triênio de 2023/2026.

03 de Janeiro de 2023

Edvaldo Euzébio Benicio – Presidente

Foram eleitos: Celia Regina de Castro Meneses, José Antônio 
Vieira e Vera Lúcia dos Santos Cardoso.
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CONTRIBUA PARA MANTER O SITESEMG EM ATIVIDADE.
AUTORIZE O DESCONTO DA TAXA DE FORTALECIMENTO.

LIGUE 31 3222.3072
ou 97556.0505

TRABALHADOR É TRABALHADOR
EM QUALQUER LUGAR! 

CALENDÁRIO ELEITORAL
FOI ABERTO EM JANEIRO

SAIBA COMO VAI FUNCIONAR
A ELEIÇÃO DO SITESEMG

No dia 1 de março, uma quarta-feira, filiadas e filiados 
do Sitesemg em todo o Estado vão eleger o novo 
Conselho Diretivo e suplentes, Representantes de 
Regionais e Conselho Fiscal e suplentes para o triênio 
2023-2026. A eleição se dará em um único dia, das 
8h às 18h.

Estão aptos a votar os sindicatários e as sindicatárias que 
se filiaram à entidade até o último dia 1 de dezembro 
2022.

Uma urna fixa estará à disposição dos votantes na 
sede do Sitesemg (Rua da Bahia, 573, salas 602/603, 
Centro – BH). Além desta, outras seis urnas itinerantes 
percorrerão entidades sindicais sediadas na capital em 
Betim, Caeté e Contagem.

Já os filiados e filiados que residem em outras cidades 
de Minas poderão votar por correspondência. As 
cédulas para votação serão enviadas para os locais 
de trabalho cadastrados junto ao Sitesemg

Portanto, se você é filiado (a) e seu endereço está 
desatualizado, entre em contato pelo telefone
(31) 3222.3072 ou direto na página do site e
proceda à atualização.  


