ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINJOPE.
Às dez horas e trintas minutos do dia dezenove de junho de dois mil e treze, atendendo
convocação do Edital específico publicado no sítio do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de Pernambuco (Sinjope) do dia dezessete de junho, bem
como nas edições da Folha de Pernambuco e do Jornal do Commercio do dia dezenove dos
presentes mês e ano, comunicando a eleição da Comissão Eleitoral conforme estabelecido
no seu Estatuto, foi realizada a primeira reunião dos jornalistas profissionais eleitos.
Compareceram à sede do Sinjope no horário previsto os jornalistas profissionais eleitos
Cesar Rocha Amorim, Joana D' Arc Corrêa Lima e Pedro Francisco da Silva. Registrou-se a
ausência dos também jornalistas profissionais eleitos Edcris Ribeiro da Silva Wanderley, Eden
Pereira da Silva e José Roberto de Barros Cavalcanti. A Secretaria do Sinjope informara
que, dando encaminhamento ao indicativo da Diretoria, que fez publicar o Edital, reiterou a
convocação por telefone a todos os eleitos, que, por ocasião da comunicação telefônica,
confirmaram as respectivas presenças. Considerando isso, os três aguardaram até as onze
horas, mas, como por motivos pessoais/profissionais os demais eleitos não compareceram,
iniciaram os trabalhos, tomando como referência o Edital, que tem o seguinte teor:
“Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco. Eleita da

Comissão Eleitoral. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de
Pernambuco (Sinjope), no uso de suas atribuições e de conformidade com seu
Estatuto e a Legislação, informa que em Assembléia Geral Extraordinária (AGE)
realizada neste dia 17 (dezessete) de junho de 2013 (dois mil e treze), às 12h30
(doze horas e trinta minutos), em segunda convocação, na sede do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas Editoriais, Jornais, Revistas, Envelopes,
Cartonagem, Serigrafia e Formulários Contínuos do Estado de Pernambuco
(Sindicato dos Gráficos), situada à Rua do Veiga, 201 - Santo Amaro – Recife-PE,
foi eleita a Comissão Eleitoral para, também na forma do seu Estatuto, organizar
e presidir o processo eleitoral para as eleições da Diretoria Executiva, da
Comissão de Ética e do Conselho Fiscal do SinjoPE e da Diretoria, Comissão
Nacional de Ética (CNE) e do Conselho Fiscal da Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj), em todos os casos para o mandato de 2013/2016. Foram
eleitos, por ordem alfabética, com a mesma votação, os jornalistas profissionais
Cesar Rocha Amorim, Edcris Ribeiro da Silva Wanderley, Eden Pereira da Silva,
Joana D' Arc Corrêa Lima, José Roberto de Barros Cavalcanti e Pedro Francisco da
Silva, que estão convocados a se reunirem privativamente na sede do Sinjope, à
Praça Osvaldo Cruz, 400 (quatrocentos), Soledade, Recife-PE, às 10h30 (dez
horas e trinta minutos) da quarta-feira 19 (dezenove) de junho, quando, segundo
o Artigo 18 do Estatuto do Sinjope, entre si elegerão quem ocupará a presidência,
a primeira secretaria e segunda secretaria. Conforme estabelecido no Edital de
Convocação da AGE publicado no sítio do Sinjope no dia 12 (doze) de junho do
presente ano e republicado nos três principais jornais de Pernambuco, as eleições
ocorrerão nos dias 17 (dezessete) e 18 (dezoito) de julho do presente ano,
atendendo os requisitos mínimos de coleta de votos estabelecidos no Regimento
Eleitoral instituído pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN) da Fenaj, otimizando
os esforços de mobilização. Conforme o Estatuto, este Edital é publicado na
presente data no sítio do Sinjope, além de ser encaminhado para publicação nos
jornais Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio.
Recife, 17 de junho de 2013. A Diretoria”. Foi dado, então, cumprimento ao Artigo 18
do Estatuto do Sinjope, quando entre si elegemos como presidente da Comissão
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Eleitoral Cesar Rocha Amorim, tendo a mim, Joana D' Arc Corrêa Lima como primeira
secretaria, e Pedro Francisco da Silva como segundo secretario. Por conseqüência,
considerando que obtiveram a mesma votação, elegeu-se como suplentes, em ordem
alfabética, Edcris Ribeiro da Silva Wanderley, Eden Pereira da Silva e José Roberto de Barros
Cavalcanti. De imediato, foi marcada para as doze horas da terça-feira vinte e cinco dos
presentes mês e ano a segunda reunião da Comissão Eleitoral, com a seguinte pauta: a)
Montar o calendário eleitoral local tendo como referência o calendário das eleições da
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), adequado à realidade local; b) Fixar as
exigências e prazo para inscrição de chapas e candidatas(os) às eleições do Sinjope; c)
Fixar a quantidade de mesas coletoras e apuradoras dos votos; d) Definir as condições e
prazos para recursos; Produzir e encaminha para publicação de Edital específico a ser
publicado no sítio do Sinjope, www.sinjope.org.br, além de encaminhado para publicação
nos três principais jornais de Pernambuco, se necessário na forma de extrato com indicativo
de acesso para a publicação virtual. Foram encaminhados à Secretaria do Sinjope as tarefas
de coleta das decisões e do material definidos pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN)
da Fenaj, a ser trabalhado como parâmetros e/ou referências, além do levantamento do
quantitativo de jornalistas profissionais sindicalizados em condição de voto por locais de
trabalho, para fundamentar a definição de mesas coletoras fixas ou itinerantes, além da
comunicação dos suplentes das decisões tomadas e da convocação para a próxima reunião.
Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a primeira reunião da Comissão
Eleitoral, sendo produzida a presenta ata, assinada pelo presidente, por mim e pelo
segundo secretário.
Cesar Rocha Amorim
Presidente

Joana D' Arc Corrêa Lima
1ª Secretária
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Pedro Francisco da Silva
2º Secretário

