
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 

SINDARQ/MS- SINDICATO DOS 

ARQUITETOS E URBANISTAS DE MATO 

GROSSO DO SUL PARA ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA EXECUTIVA 2021-2025 

 

 Comissão Eleitoral para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, criada por 

resolução da Diretoria Executiva do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do 

Sul – SINDARQ/MS, com sede na Cidade de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do 

Sul, foi composta pelas Arquitetas e Urbanistas, associadas: Adriana Idalina Rojas Gutierrez, 

Wanda Maira Muniz Almeida e representante da Federação Nacional dos Arquitetos e 

Urbanistas- FNA, Dânya Regina Rodrigues da Silva, na qualidade de Presidente da Comissão 

Eleitoral, eu, Wanda Maira Muniz Almeida, faço saber, no presente edital, que  a votação para 

eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para gestão 2021 a 2025, será realizada 

exclusivamente pela internet, no dia 12 de setembro de 2021, das 0h às 18h, por meio da 

plataforma https://heliosvoting.org/, cujo  acesso e  senha individual será enviada ao 

associado contribuinte, para seu e-mail, conforme dados cadastrais atualizados junto ao 

sindicato, ficando o edital de convocação, regimento eleitoral e o cronograma e calendário, 

contendo as datas regimentais e o requerimento de registro de chapa e outras informações 

necessárias. Disponibilizados no site do SINDARQ/MS, https//sindarqms.com.br/eleições, 

sendo a chapa composta por titulares e suplentes, ficando aberto o registro de chapas a partir 

do dia 28 de agosto   até o dia 03 de setembro, às 18h, do ano de 2021. O requerimento de 

registro, nos termos do Regimento Eleitoral, será dirigido à Comissão Eleitoral, 

exclusivamente pelo endereço eletrônico ce.2021.sindarq.ms@gmail.com, podendo ser 

assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A impugnação de 

candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias, a contar da afixação da relação das 

chapas registradas. 

Campo Grande, MS, 27 de agosto de 2021 

                                              

 

                                                Wanda Maira Muniz Almeida 

                                                    CPF 019.886.901-02 

                                                        Comissão Eleitoral 2021 
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