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ATA ANÁLISE DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
ATA
Nº
003,
DA
COMISSÃO
ELEITORAL DA APUG-SSIND 2017
PARA
DEFERIMENTO
DAS
INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO APUG.
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Aos 25 (dias) dias do mês de setembro de 2017, às 14 horas, foi aberta a terceira reunião da
Comissão Eleitoral, com a presença dos seguintes membros: Américo Ricardo Moreira de
Almeida, Cláudia da Luz Carvaleli, Gilberto Correia da Silva, Joel Moisés Silva Pinho e
Lucirez Maria Leitão do Amaral, para tratar da seguinte pauta: 1 – Pedido de Desligamento
de Membro; 2) Análise de Deferimento das inscrições para eleição Apug. O presidente
abriu a reunião agradecendo a presença de todos, lendo a solicitação de desligamento do
segundo secretário da comissão eleitoral, Joel Moises Silva Pinho, alegando impedimento de
ordem pessoal e conflito de interesse, objetando que a professora Edna Pinho, esposa do
mesmo é candidata em uma das chapas concorrentes. Portanto afirma que tem impedimento
de exercer as funções com isonomia e imparcialidade na comissão. Isto posto, foi colocado
em apreciação e aprovado o desligamento do professor Joel Moisés Silva Pinho,
Concomitante, a comissão aprovou que vai continuar os trabalhos com os quatro membros
restantes, mas que irá solicitar ao presidente da Apug-Ssind, nova indicação para completar a
referida comissão eleitoral. A comissão continuou a reunião, analisando as duas chapas
inscritas, a partir dos documentos exigidos no referido edital, constatando-se que as duas
chapas cumpriram esse requisito no ato da inscrição (item 04 do edital). Quanto ao segundo
item: Margem Temporal de Sindicalização: foi verificado que todos os nomes inscritos pelas
duas chapas estão em acordo com artigo 46 do regimento geral da Apug-Ssind e do regimento
eleitoral, que é de 180 dias antes das eleições e dos possíveis impedimentos conforme consta
no edital. Prosseguindo na análise nome a nome da nominata apresentada, constatou-se que
todos são sindicalizados, partindo então para averiguação de outros possíveis impedimentos,
tais como cargos ou funções de gestão na Academia ou na Fundação Unirg. Pela Folha de
Pagamento fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos da Fundação Unirg, dos
últimos três meses, constatou-se que das duas chapas inscritas dentro do prazo previsto
(22/09), a saber: SINDICATO É PRA LUTAR E UM NOVO TEMPO: APUG PARA
TODOS, dois nomes estão em desacordo com o edital, sendo um nome da chapa
SINDICATO É PRA LUTAR (Alessandra Martins Correa) e outro nome da chapa UM
NOVO TEMPO: APUG PARA TODOS (Alexandre Ribeiro Dias). E de acordo com o Edital
de Eleição, em seu ítem 4.3, que estabelece que: “4.3 – Não estar exercendo nenhum cargo ou
função de gestão na Reitoria do Centro Universitário Unirg e na Fundação Unirg”, a
comissão, por aclamação e com base no edital, e nos documentos pesquisados, como a Folha
de Pagamento do mês de agosto do corrente ano, resolveu INDEFERIR a candidatura das 02
(duas) chapas inscritas, abrindo prazo de 24 horas para recursos ao indeferimento da decisão
da comissão e mais 24 horas para novo registro de inscrição de candidaturas, encerrando-se às
18 horas do dia 27 de setembro de 2017, com prazo peremptório de 24 horas para análise,
recursos, mantendo-se a data prevista no cronograma geral para homologação das inscrições
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de candidaturas, sem prejuízo de outras possibilidades impugnação de uma chapa contra a
outra, caso considerem necessário. Nada mais havendo para ser tratado, o presidente da
comissão eleitoral deu por encerrada a presente reunião às 16h30min horas e solicitou que, eu
– Américo Ricardo Moreira de Almeida – procedesse à lavratura da presente ata, que após
lida e aprovada pela Comissão Eleitoral, seja assinada por todos e impressa para fins de
autuação de processo eleitoral. Gurupi (TO), 25 de setembro de 2017.
__________________________________
GILBERTO CORREIA DA SILVA
Presidente

____________________________
CLÁUDIA DA LUZ CARVELLI
Membro

____________________________________
LUCIREZ MARIA LEITÃO DO AMARAL
Vice-presidente

___________________________________
AMÉRICO R. MOREIRA DE ALMEIDA
Primeiro Secretário
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