
 

 
 

 
 

 
ATA Nº 002 DA COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 

 
Aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2020, às 10h00min, no auditório do 
Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense – SINDFLEGO, foi 
realizada a segunda reunião da Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 
001, de 31 de agosto de 2020. Aberta a reunião, o presidente da Comissão, Sr. 
Clarimundo Martins de Almeida, fez a leitura do requerimento e da relação 
dos componentes, com as devidas assinaturas autorizativas, da única chapa 
inscrita para concorrer às Eleições Gerais de 2020. Em seguida procedeu à 
análise minuciosa dos candidatos apresentados e, com base em consultas 
feitas à Secretaria Geral e à Tesouraria da entidade, constatou-se que a chapa 
denominada “SINDFLEGO DE LUTA” cumpriu todas as exigências 
estatutárias para a homologação do registro requeridos, não havendo entre 
seus componentes qualquer filiado que se enquadre no Artigo 37 do Capítulo 
VII do Estatuto, que dispõe sobre as inegibilidades. Ato contínuo, foi colocada 
em votação a homologação da chapa concorrente ao pleito, tendo sido a 
mesma homologada sem ressalvas, lembrando a todos que o prazo para pedido 
de impugnação se inicia nesta data e se encerra no dia 15 (quinze) de outubro 
de 2020. A Comissão definiu também que os nomes dos eleitores aptos a votar 
deverão ser publicados no sítio do SINDFLEGO para conhecimento de todos 
até o dia 09 de outubro de 2020, mas a relação poderá ser complementada até 
o dia 31 de outubro de 2020, caso os filiados inadimplentes regularizem a 
situação junto à Tesouraria do Sindicato. Decidiu também que, como houve 
apenas um pedido de registro de chapa, não haverá, obviamente, a necessidade 
de proceder o sorteio dos números a serem atribuídos às chapas concorrentes 
no dia 20 de outubro de 2020, conforme estabelecido no cronograma aprovado 
em reunião anterior, ficando atribuído, automaticamente, o numeral “1” à 
Chapa “SINDFLEGO DE LUTA”. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
presidente encerrou a reunião, deixando em aberto a data para realização do 
próximo encontro, que será feito de acordo com a necessidade da pauta. Eu, 
Márcia Antunes de Souza, redigi e assinei a presente Ata que vai assinada 
também pelos demais membros da Comissão Eleitoral.  
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