
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO RESUMIDO - SINDICATO DA CATEGORIA 

PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA NA 

SEGURANÇA PRIVADA DE PIRACICABA E REGIÃO – “SINDVIGILÂNCIA 

PIRACICABA”, CNPJ 56.979.883/0001-88, Sede: Rua Dr. Otavio Teixeira Mendes, Nº 

1306, Bairro: Cidade Alta – Piracicaba/SP - Cep.13419-220 Base Territorial nos 

Municípios de: Aguas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, Corumbataí, 

Ipeúna, Iracemápolis, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, 

Saltinho, Santa Gertrudes e São Pedro. Assembleia Geral Eleitoral– Edital de 

Convocação – Aviso Resumido. Faço saber a todos os associados deste Sindicato 

em dia com suas obrigações sociais, que nos dias 23 e 24 de Agosto de 2018 , em 

primeira convocação no horário das 08h00 ás 17h00, serão realizadas eleições nesta 

Entidade para renovação da Diretoria Executiva, (efetivos e suplentes), Conselho Fiscal 

(efetivos e suplentes), Conselho de Representantes junto á Federação, (efetivos e 

suplentes) para mandato que inicia no dia 11 de Dezembro de 2018 e termina 10 de 

Dezembro de 2023, a eleição poderá acontecer através de urnas fixas e se necessário  

itinerantes, que coletarão os votos na sede do Sindicato ou nos locais de trabalho, na 

base territorial da entidade ou por aclamação se houver a inscrição de uma única chapa 

concorrente, estando aberto o prazo de sete dias corridos a contar do dia seguinte ao 

da publicação deste aviso resumido, para eventuais candidatura e registro de chapas, 

que deverá ser feito na secretaria do Sindicato, nos dias 13,14,15,16,17,18 e 19 de 

Julho de 2018, no horário das 9h00 ás 16h00. Em caso de empate entre as chapas 

haverá segunda convocação entre as chapas inscritas em primeira convocação, novas 

eleições serão realizadas nos dias 10 e 11 de Setembro de 2018 em segunda 

convocação no mesmo processo, no horário das 08h00 ás 17h00. O Edital de inteiro 

teor e os documentos necessários para inscrição de chapas contendo todas as 

informações e instruções relativas ao processo eleitoral a ser realizado, encontra-se a 

disposição na secretaria eleitoral do Sindicato. Piracicaba, 12 de Julho de 2018 

– Diretoria Executiva – Evaldo Pereira Batista Lima, José Carlos da Silva -–. 

Presidente do Pleito – José de Sousa Lima. Publicado no Diário Oficial 

Empresarial do Estado de São Paulo, 128 (127) – 17 – 12/07/2018. 

 

 


