
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.  O Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de 
São Paulo SINDGUARDAS-SP com sede na Rua Coronel Xavier de Toledo, n° 84, 
2º e 3º andares, CEP 01048-000, Centro de São Paulo – SP, inscrito sob o número 
de CNPJ: 71.582.779/0001-49. Neste ato representado por seu Presidente que no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias nos termos do Artigo 36, Alínea “l” e 
do Artigo 72, convoca todos seus sindicalizados em pleno gozo estatutário para 
participarem das Eleições Sindicais na Assembleia Geral Eleitoral em conformidade 
com as normas estatutárias, mediante o voto livre, por escrutínio secreto para 
eleger a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e respectivos Suplentes na 
Assembleia Geral Eleitoral. DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES E HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DAS MESAS COLETORAS DE VOTOS, FIXAS E 
ITINERANTES: a) As Eleições Sindicais serão realizadas na Assembleia Geral 
Eleitoral nos dias 31/07/2019, 01/08/2019 e 02/08/2019 no horário das 06h00 às 
18h00 para coleta de votos em primeiro escrutínio; b) Segundo escrutínio será 
realizado nos dias 07/08/2019, 08/08/2019 e 09/08/2019; c) Terceiro escrutínio será 
realizado nos dias 14/08/2019, 15/08/2019 e 16/08/2019 em conformidade com as 
normas estatuárias e, nos mesmos horários de coleta de votos estabelecido no 
primeiro escrutínio. d) Os eleitos e eleitas, cumprirão mandato sindical para o 
próximo quadriênio, iniciando-se em 05/01/2020 e término em 04/01/2024. DO 
PRAZO DE REGISTRO DE CHAPA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA 
COMISSÃO ELEITORAL: a) O sindicalizado em pleno gozo estatutário e 
interessado a participar do pleito eleitoral, deverá ler e obedecer aos requisitos 
estatutários para fazer o devido registro da chapa no prazo em cumprimento aos 
Artigos 73, 74, 75, 76, 77 e 78 do Estatuto. b) O prazo para registro de chapa será 
de 03 (três) dias e, para o efeito do disposto, o referido requerimento para registro 
de chapa, far-se-á exclusivamente na Secretaria da Comissão Eleitoral que 
funcionará na sede da entidade, nos dias 01/07/2019, 02/07/2019 e 03/07/2019 das 
09h00 às 14h00 na sede do Sindicato localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, 
n° 84, 2º andar, CEP 01048-000, Centro de São Paulo – SP. DO PRAZO DE 
IMPUGNAÇÕES DE CANDIDATUROS OU DE CHAPAS: O prazo para 
impugnação de candidatos, candidatas ou de chapas será de 24h00 após afixação 
nominal das chapas registradas no quadro de aviso da entidade para conhecimento 
dos sindicalizados interessados em cumprimento ao Artigo 82 do Estatuto. DO 
QUORUM: O quórum em caso de uma única chapa, a eleição em primeiro 
escrutínio será validada por maioria simples de eleitores sindicalizados aptos a 
votarem nas Eleições Sindicais da Assembleia Geral Eleitoral. O quórum em caso 
de haver duas ou mais chapas para concorrer ao pleito, à validade da eleição está 
condicionado a participarem tanto no primeiro, segundo e terceiro escrutínio de pelo 
menos, 1/5 (um quinto) dos sindicalizados aptos e inscritos na lista oficial de 
votação em cumprimento ao Artigo 99 § 1 e § 2 do Estatuto. DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DAS MESAS COLETORAS DE VOTOS, FIXAS E 
ITINERANTES: Será instalada uma urna fixa na sede do sindicato e, urnas 
itinerantes quanto se fizerem necessárias, com roteiro estabelecido pela Comissão 
Eleitoral responsável de conduzir todo o pleito eleitoral que percorrerão todos os 
locais de trabalho dos servidores públicos municipais sindicalizados aptos a 
votarem na eleição sindicais da Assembleia Geral Eleitoral no horário das 06h00 às 
18h00 para coleta de votos em primeiro, segundo e terceiro escrutínio em 
conformidade com as normas Estatutárias.  Clóvis Roberto Pereira - Presidente. 
São Paulo, 25 de junho de 2019.  
 


