
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR-
TE DE CARGAS DE ARAÇATUBA E REGIÃO

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 28 de Novembro de 
2022, será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes desta entidade, mandato para o período 
2023/2025, ficando a partir da data de publicação do Aviso resumido 
deste Edital, aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de cha-
pas. O requerimento de registro de chapa, devidamente assinado por 
candidato seu integrante, será dirigido ao Presidente do sindicato, em 
02 (duas) vias, ambas acompanhadas dos documentos exigidos pelo 
Estatuto social do Sindicato.
Durante o prazo para registro de chapas, a secretaria do sindicato fun-
cionará das 08h00min às 17h00min, nos dias úteis, ficando sempre um 
funcionário apto para prestar esclarecimentos, receber documentação, 
dando o competente recibo e encaminhar os pedidos que forem formu-
lados pelos interessados. Caso não haja quorum em primeira convoca-
ção, será realizada segunda votação no dia 29 de Novembro de 2022.
Não tendo obtido o quorum na segunda votação, será realizada a tercei-
ra votação no dia 30 de Novembro de 2022, para que ficam, desde logo 
convocados. Cada votação será realizada na sede do Sindicato, situado 
a Rua Bento da Cruz nº 1.248 bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima 
na cidade de Birigui Estado de São Paulo, iniciando-se às 08h00min 
para terminar às 17h00min, podendo ser encerradas antes se tiverem 
votado todos os eleitores. Cada chapa concorrente poderá designar 
um fiscal para acompanhar os trabalhos de votação. A apuração será 
precedida logo depois de encerradas a votação. Os procedimentos elei-
torais obedecerão às normas contidas no Estatuto social do sindicato.
Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão 
novas eleições no prazo de 15 (quinze) dias, limitada a eleição às 
chapas em questão.
 
Birigui, 26 de Outubro de 2022.
____________________________
Sérgio Rubens Figuerôa Belmonte
Presidente


