SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE
NAZAREZINHO- PARAIBA
FUN DADO em: 17 de Julho de 1999 e RECONHECIDO em: 09 de Agosto de 1999

C.N.P.J:. 03.340.587/0001-76 - NAZAREZINHO- PARAÍBA
ATA GERAL DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO SINDICAL

Aos 1O (dez) dias do mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede do
Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais, situada à Rua:José Cesar de Albuquerque, S/N
- Centro - Nazarezinho - PB , as 16;30 (dezeseis e trinta) horas , foi dado início ao
trabalho de Apuração dos Votos da Eleição realizada em primeira convocação, através de
voto direto em escrutínio fechado, para composição da sua Diretoria , Conselho Fiscal e
Delegados Representantes, titulares e suplentes, junto ao Conselho Deliberativo da
FETAG-PB. Cumprindo determinação do Ministério do Trabalho e Emprego , através da
Portaria 326/2013, informa-se que quantidade de associados(as) inscritos nesse
Sindicato, entre os da ativa e aposentados desde sua fundação , é de 1.112 (Urn Mil Cento
e Doze) trabalhadores(as). Após verificar que houve "Q UORUM" de 70 .2% (setenta ponto
dois) por cento) dos associados em primeira convocação que foi de 335(trezentos e
trinta e cinco) votantes, conforme o Art. 49 do Estatuto Social da entidade, o Presidente
da Mesa apuradora, Sr. FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO, designado(a) pela
FETAG/PB , através da PORTARIA/SFOS/FETAG/ de N° 150/20 15, datada de 08 de
outubro de 2015, para coordenar e apurar as eleições sindica is desta entidade solicitou da
representante da CHAPA ÚNICA que fosse apresentada (01) uma pessoa idônea para
compo r a Mesa Apu radora de Votos, na condição de escrutinador ao que foi apresentado
o Sr. JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO. Após verificar que toda documentação estava em
perfeita ordem , deu-se início aos trabalhos de apuração da Urna n° 01 que funcionou na
sede da Entidade acima citada, correspondente a Mesa Coletora de Votos n° 01 que fo i
constituída por: José Fernandes Filho, Lucineide Gonçalves de Sousa Vale, Jere Alvino
de Farias, e Maria de Lourdes Ribeiro da Costa, para exercerem respectivam ente as
funções de Presidente , 1° e 2° Mesário e Suplente com base na PORTARIA de N°.
149/2015/SFOS/FETAG-PB datada de 08 de outubro de 2015 , na qual verificou-se o
segu inte resu ltado: Compareceram e votaram 335(trezentos e trinta e cinco) associados
sendo os votos assim distribuídos: Chapa Única recebeu 325(trezentos e vinte e cinco)
votos, houve 09(nove) votos brancos e 01 (um) voto nulo. Deixaram de votar 142(cento e
quarenta e dois) associados dos 477(quatrocentos e setenta e sete) inscritos nas
folhas de votação; Chapa Única recebeu 325(trezentos e vinte e cinco) votos, houve
09(nove) votos brancos e 01(um) voto nulo. Deixaram de votar 142(cento e quarenta e
dois) associados dos 477(quatrocentos e setenta e sete) inscritos nas folhas de
votação;
Concluída a apuração e computado o total geral dos votos apresentou-se o
seguinte resultado: Compareceram e votaram 335(trezentos e trinta e cinco) associados
e 142(cento e Quarenta e dois) abstiveram-se de votar. A CHAPA ÚNICA obteve
325(trezentos e vinte e cinco) votos e houve 09(nove) votos brancos e 01 (um) voto
nulo. O percentual de votos atribuídos a CHAPA ÚNICA foi de 90(noventa por cento) %
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do total de votos. O Presidente da mesa apuradora declarou eleita a CHAPA ÚNICA para
o quadriênio 2015/2019 . A apuração transcorreu na mais perfeita ordem e não foram
apresentados protesto ou impugnação ao resultado apurado e como não houve mais
nada a ser tratado o Presidente da mesa apuradora deu por encerrado o trabalho de
apuração as 16 horas e 50 minutos. Nazarezinho, Estado da Paraíba , 1O de outubro de
2015.

Escrutinador
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