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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Pelo presente EDITAL, faço saber que, nos termos do artigo 6º do Regulamento Eleitoral do 
SINDRATAR - SINDICATO DA INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E 
TRATAMENTO DE AR NO ESTADO DE SÃO PAULO, no dia 11 de junho de 2021, na sede 
deste Sindicato, situada na Avenida Paulista, n° 1313, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 
01311-923, das 09:00 às 17:00, será realizada ELEIÇÃO para a composição da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e Delegados do Sindicato junto ao Conselho de Representantes da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo e respectivos Suplentes, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) 
dias corridos para o registro de chapas, a contar da data da publicação deste Edital.  
 
O requerimento, acompanhado de todos os documentos necessários, será dirigido ao Presidente 
do Sindicato, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos que integram a chapa.  
 
A Secretaria da entidade, em virtude das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, no 
período destinado ao registro de chapas, funcionará de forma telepresencial, no horário 
ininterrupto das 08:00 às 17:00, através do telefone (11) 9.7620-6208, no qual encontrará à 
disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral. O recebimento de documentação e fornecimento do 
correspondente recibo deverá ser previamente agendado no telefone anteriormente informado. 
 
A impugnação de candidatura poderá ser feita até o 5º (quinto) dia não útil seguinte à publicação 
da relação da(s) chapa(s) registrada(s), em petição fundamentada dirigida à Diretoria do 
Sindicato. 
 
Caso não seja obtido o quórum em primeira convocação, a eleição, em segunda votação, será 
realizada no dia 18 de junho de 2021. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-
se nova eleição no dia 11 de julho de 2021.  
 
O associado interessado em enviar seu voto pelo correio, deverá entrar em contato, até o dia 
10/05/2021 com a Sra. Viviane Nunes, pelo e-mail: diretoriaexecutiva@sindratarsp.com.br, para 
as devidas instruções. 
 
 
Cópia deste Edital será afixada na sede do Sindicato e enviada aos associados por correspondência 
eletrônica. 
 
Todo o processo eleitoral obedecerá ao Estatuto e ao Regulamento Eleitoral vigentes.                                                 
                                               

São Paulo, 15 de abril de 2.021. 
 
 

_________________________________ 

Carlos Eduardo Marchesi Trombini 

Presidente 
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