
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Eleições do SINDSEP-MG - triênio 2021/2024 

 

A Comissão Eleitoral - eleita na Plenária Estadual do SINDSEP-MG, realizada no dia 10 de abril de 

2021, na modalidade virtual, via Plataforma Zoom - para coordenar a eleição da Diretoria 

Colegiada (titulares e suplentes), do Conselho Fiscal (titulares e suplentes) e das Coordenações 

dos Núcleos Regionais (Norte, Sul, Zona da Mata, Leste, Noroeste, Central de Minas e Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba), triênio 2021/2024 - comunica que o Processo Eleitoral será regido pelo 

Estatuto da Entidade, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do SINDSEP-MG, 

realizada em 31 de maio de 2021, e averbado no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, sob o nº 1322, no registro 72465, livro A, em 16 de junho de 2021.  

 

De acordo com o referido Estatuto, a Comissão Eleitoral convoca todos os filiados inscritos 

no quadro social da entidade até o dia 17 de abril de 2021 e que estejam em gozo dos 

direitos sociais estatutários a votarem no Processo Eleitoral, que se realizará nos dias 

19, 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2021, das 09 às 18 horas, na Sede do Sindicato, nos 

Núcleos Regionais, bem como nos locais de votação a serem divulgados, posteriormente, em 

veiculo de comunicação da Entidade. Comunicamos, ainda, que não havendo participação de 15% 

dos filiados em condições de votar no Processo Eleitoral, em Primeiro Escrutínio, fica convocado 

Novo Escrutínio para os dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2021. 

 

A inscrição de chapa(s) terá inicio às 09 horas do dia 21 de julho de 2021, quarta-

feira, e encerrar-se-á, impreterivelmente, às 18 horas do dia 10 de agosto de 2018, 

terça-feira, na Sede do SINDSEP-MG, à Rua Curitiba, 689 – 12º andar - Edifício São João de 

Deus – Centro - Belo Horizonte - MG.  

 

Poderão participar como candidatos, os filiados inscritos no quadro social da entidade 

até o dia 17 de outubro de 2020 e que estejam em gozo dos direitos conferidos pelo Estatuto, 

sendo inelegíveis todos aqueles que não tiveram definitivamente aprovadas suas contas em 

função de exercício em cargos de administração sindical nos termos do Estatuto, bem como que 

tenham lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical. 

 

A inscrição de chapa(s), para ser aceita, deverá:  



1. Ser realizada por meio de requerimento, preenchido com a composição e o nome da chapa, 

assinado por um dos membros que a integra e endereçado à Comissão Eleitoral, em conjunto com 

ficha individual de cada membro, preenchida e assinada, contendo: a) nome completo do 

candidato; b) órgão ou empresa pública em que trabalha; c) nº de identificação no 

SIAPE/funcional; d) nº do CPF; e) endereço residencial, número de telefone para contato e, se 

houver, endereço eletrônico, todos atualizados;  

2. Para a Diretoria Colegiada, ter a composição de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) membros 

titulares e, no máximo, mais 08 (oito) membros suplentes;  

3. Para o Conselho Fiscal, ter a composição de, no mínimo, 03 (três) membros titulares e, no 

máximo, mais (03) três membros suplentes; 

4. Para cada Coordenação de Núcleo Regional do SINDSEP-MG, ter a composição de, no mínimo, 

03 (três) membros, especificados para Coordenador, 1º Secretário e 1º Tesoureiro, e, no máximo, 

mais 03 (três) membros, especificados para Coordenador-adjunto, 2º Secretário e 2º Tesoureiro, 

todos lotados ou residentes em municípios da respectiva base territorial do núcleo.  

 

A Comissão Eleitoral manterá quadros de avisos informativos na Sede e em cada Núcleo Regional 

e prestará atendimento no horário das 09 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, de forma 

rotineira, e aos sábados, quando necessário, à Rua Curitiba, 689 – 12º andar - Edifício São João 

de Deus – Belo Horizonte - MG - CEP 30170-120 – Tel.: (31) 3270-1100, onde permanecerá 

pessoa habilitada para, dentro dos prazos estabelecidos no Estatuto, atender aos interessados, 

fornecer informações concernentes ao Processo Eleitoral, requerimentos, fichas individuais e 

recibos, bem como receber documentação e recursos, entre outras atribuições. 

 

Belo Horizonte, 21 de julho de 2021. 

 

A Comissão Eleitoral: 

Rogério Antônio Expedito (Titular/ Núcleo Regional Central de Minas) - Presidente 

Zilmar José Petzold (Titular/ Núcleo Regional Leste de Minas) – Vice-presidente 

Alfredo Lourenço dos Santos (Titular/ Núcleo Regional Norte de Minas) - Secretário 

José Renato Pereira (Titular/ Núcleo Regional Sul de Minas) 

Jurandir Francisco Dias (Titular/ Núcleo Regional Noroeste de Minas) 

Jair Paulino (Titular/ Núcleo Regional Zona da Mata) 

Benedito José dos Santos (Suplente/ Núcleo Regional Central de Minas) 

José Felipe Pereira (Condsef/Fenadsef) 

Paulo Henrique dos Santos Fonseca (CUT/MG) 


