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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA PARA ESCOLHA DA COMISSÃO 

ELEITORAL DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA QUIDRIENIO 

2020/2023. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezenove na sede administrativa 

deste sindicato, Rafael Vaz e Silva, 1393, Nossa Senhora das Graças em Porto Ve\hc, -

RO, a categoria esteve reunida, atendendo o chamado conforme edital publicado no dia 

24/10/2019, no jornal Diário da Amazônia, com a seguinte pauta: 

ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA CONDUZIR O PROCESSO 

ELEITORAL DO QUADRIENIO 2020 A 2023. 

As dezenove hora e trinta minutos, o senhor José Rene Nogueira Fernanda, deu início 

aos trabalhos cumprimentando a todos e a todas e agradeceu pela presença. Em seguida 

passou a palavra para o senhor Antonio Carlos Freire Lima, Secretário Geral para que 

fizesse a leitura do edital de publicação. 

Voltando com a palavra o senhor José Rene Nogueira Fernande, fez um breve resumo 

desses últimos sete anos em que essa diretoria está à frente da entidade, uma 

comparação de como era o modelo sindical e como está hoje o movimento sindica\ no 

país. Deixando todos informados das dificuldades que essa diretoria vem atravessando 

para manter o sindicato de portas abertas e fazendo esse belo trabalho para os 

trabalhadores comerciários de Porto velho. 

Informou ainda das ações que o sindicato vem realizando, mesmo com tantas \'\.\~ 

dificuldades por falta de recursos financeiro nunca essa diretoria deixou de agir um dia se \J~ 
quer, e que ações trabalhistas a favor da classe trabalhadoras são inúmeras e que na 

grande maioria com êxito. 

Logo em seguida pediu atenção a todos para que se iniciassem a pauta do dia que era a 

escolha dos membros para composição da comissão eleitora\. para eleição da nova 

diretoria para o quadriênio 2020/2023, informando a todos que qualquer trabalhador ali 

presente poderia colocar seu nome para apreciação, como também poderá estar 

indicando nomes de pessoas da sociedade, desde que tenha boa índole e que seja 

aceito pela maioria presente, pois esse processo é democrático e com a mais autêntica 

transoarência, afirmou o senhor José Rene Nogueira Fernanda. 

Os trabalhadores se manifestaram e alguns nomes foram apresentados; 

O senhor José Rene Nogueira Fernande togo levou a votaç.ão e os nomes es _ 

para titul -~ foram os seguintes; 
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Lidiany Fabiula Moreira Góes; 

Ana Luiza Farias Nascimento; 

Manuel Eraldo de Souza Soares. 

O presidente colocou os nomes para votaçAo sendo os mesmos aprovados pela maioria· 

Após a aprovação foram definidos os Cargos a serem ocupados por cada eleito junto a 
comissão, ficando definido nos termos do artigo 42, § 2º do Estatuto da Entidade que as 
decisões da junta serão tomadas por maioria simples de votos, entretanto para fins de 
organização da junta eleitoral ficam nomeados como PRESIDENTE, foi eleita a Senhora 
Lidiany Fabiula Moreira Góes, brasileira, casada, advogada, portadora do RG 
710.781/SSP RO, inscrita no CPF 004.508.452-14, residente e domiciliada na Estrado do 
Santo Antônio, 4353, Bairro Triângulo, 1º SECRETARIO, Ana Luiza Farias Nascimento 
brasileira, solteira, acadêmica de direito, portadora da CIRG nº 139329-7-SSP RO, escrita 
no ~PF ~"'vh.., "v "', ,º n'l A ª"ª no"> no 7'l~ 'l'l') 01 roc-irlo", ,•.~ P. rl"'vr"', .icHiada na Rua Jcse - - vv-r .v~v . vva..- vv. , vv . vv1t.. - v 1, 1 ""WIU'-' - - -

Bonifácio, nº 1742 Bairro Pedrinhas e 2º SECRETÁRIO Manuel Eraldo de Souza Soares, 
brasileiro, casado, administrador portador da CIRG nº 1120854-SSP RO, escrito no CPF 
sob o nº 334.736.332-91 , residente e domiciliado na Rua Algodoeiro, nº 3061 Bairro 
Eletronorte. 

Nomeado e empossada a comissão eleitoral fica estabelecido que a eleição ocorrerá de 
acordo com as regras do Estatuto devidamente delineadas em Edital de Convocação 
publicado na data 17 e 18 de Outubro no Jornal Diário da Amazônia e no Mural da 
Entidade conforme Estatuto. 

Cumprido o objetivo da Assembléia Geral Ordinária encerra-se a presente às 20h48min. 

Sem mais nada a tratar o senhor José Rene Nogueira Fernande encerrou a reunião e 
lavrei esta ata que lida e aceita por todos foi assinada. 
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~ nio ~ os Freire Lima 

Secretário Geral 
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