
 
 

 

ATA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINTEPP-2021 
 

Aos quarto dias do mês de outuro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do 
SINTEPP, às 12:30 horas foi realizada a REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINTEPP-
2021. Presentes os membros da comissão Marcos Antônio Luz Soares e Gilmar José dos 
Santos . A pauta apresentada e aprovada foi a seguinte:1) EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ELEIÇÕES DO SINTEPP 2021, 2) FICHA DE QUALIFICAÇÃO 3) OFICIO DE REGISTRO DE 
CHAPA 4) OFICIO DA SUBSEDE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 5) SOLICITAÇÃO DE 
FOLHAS MECANIZADAS DAS REDES MUNICIPAIS PARA AS SUBSEDES  . Dando início aos 
trabalhos: 1) Marcos Antônio Luz Soares iniciou a apresentação do primeiro ponto lendo a 
proposta de edital (em anexo a esta ata). A proposta foi aprovada por unanimidade na 
comissão. 2) Marcos Antônio Luz Soares apresentou a proposta de ficha de qualificação (em 
anexo a esta ata). A proposta foi aprovada por unanimidade na comissão. 3) Marcos Antônio 
Luz Soares apresentou a proposta de modelo de oficio de registro de chapas (em anexo a esta 
ata). Proposta foi aprovada por unanimidade na comissão. 4) Gilmar José dos Santos 
apresentou o oficio da subsede de São Domingos, sobre a impossibilidade de realizar a eleição 
no dia 30/12/2021, ficando autorizada a subsede realizar as eleições somente nos dias 01 e 02 
de dezembro 5) Gilmar José dos Santos propôs que a comissão aprovasse a prorrogação do 
prazo em 5 dias a data limite para as subsedes enviarem as folhas mecanizadas das redes 
municipais, conforme previsto no art. 12 do regimento eleitoral, sendo assim, os municípios 
deverão enviar até ´dia 10/10/2021, por email para esta comissão eleitoral.  . Sem mais a ser 
discutido a reunião deu-se por encerrada e eu Marcos Antonio Luz Soares lavro esta ata. 
 
 
 

___________________________ 
Marcos Antonio Luz Soares 

Membro da comissão eleitoral 
 
 

___________________________ 
Gilmar José dos Santos 

Membro da comissão eleitoral 
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Edivania dos Santos Alves 
Membro da comissão eleitoral 

 
 


