ATA DA ASSEMBLEIA DA COMISSAO ELEITORAL
SISMMAC 2014

As 19hOOmin, do dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, na sede do Sindicato dos Servidores do
Magisterio Municipal de Curitiba SISMMAC, sito a Rua Nunes Machado, 1577, Rebouc;as com a
seguinte pauta: eleic;ao da Comissao Eleitoral, nos termos do estatuto social, de acordo com 0 edital de
Convocac;ao de Eleic;6es, e em segunda chamada, foi dado inicio a A.G.E de composic;ao da Comissao
Eleitoral para as eleic;6es sindicais do Sindicato dos Servidores do Magisterio Municipal de Curitiba SISMMAC, que sera realizada nos dia 04, 05 e 06 de junho de dois mil e quatorze, cumprindo os ditames
do artigo 91 e seguinte do Estatuto Sindical. A AGE foi aberta pelo Prof. Joao Antonio Rufato, que se
propos a Presidir a mesma, 0 que foi aceito por todos os presentes. Ato continuo, 0 presidente da AGE
convidou 0 Prof. Gabriel Conte, para secretariar a AGE, que aceito 0 munus, com a aceitac;ao da
Assembleia. Em seguida foi esclarecido ao presente sobre a previsao estatutaria (artigo 91°) de escolha de
comissao eleitoral para coordenar e conduzir 0 pleito eleitoral. Em seguida, a mesa da assembleia colocou
em discussao a quantidade de membros seriam eleitos, ja que 0 estatuto da a previsao de 03 a 05
membros. Ap6s os debates e discussao foi colocado em votac;ao, e por unanimidade foi decidido que 0
numero de eleitos sera de 3 (tres) membros. Em seguida foi colocado em regime de discussao, debate e
votac;ao, a proposta de forma de votac;ao. A mesa dos trabalhos proposta que a votac;ao fosse realizada por
bloco composto por tres membros. Como nao houve manifestac;ao contraria foi colocada em regime de
votac;ao. Por unanimidade dos presentes ficou decidido que a votac;ao sera por bloco. Dando sequencia,
foi perguntado a AGE se alguem dos presentes gostaria de se inscrever para as vagas de membro da
comissao eleitoral. Neste momenta apresentaram-se para concorrer as vagas as seguintes e professoras:
Josemara Rodrigues Xavier Proenc;a, Luciane Maria Barbosa e Osana Marques Perdigao. Ap6s a
inscric;ao foi colocado em votac;ao os nomes das candidatas que receberam a unanimidade da AGE. Desta
forma, tendo em vista a vontade da AGE estao eleitos para a Comissao Eleitoral do pleito sindical2014 as
professoras: Josemara Rodrigues Xavier Proenc;a, Luciane Maria Barbosa e Osana Marques Perdigao. 0
presidente a AGE perguntou se havia mais algum assunto a ser tratado. Nao havendo, a mesa diretora dos
trabalhos deu por encerrado a AGE, que segue assinada por mim, Gabriel Conte, pelo presidente da AGE,
Joao Antonio Rufato, as professoras eleitas e pelo advogado da entidade sindical, Dr. Jonadabe Rodrigues
Laurindo. A AGE terminou as 19h45min.

