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A Chapa “FAZ ESCURO, MAS EU LUTO: PORQUE A MANHÃ CHEGARÁ”,
por meio de seu representante, Yuri Deleon Buarque Magalhães de Souza,
respondeu à notificação desta Comissão Eleitoral para justificar o(s) motivo(s)
pelo(s) qual(is) deixou de cumprir o regimento eleitoral ao inscrever servidores
com cargo/função comissionada e servidor com menos de 120 (cento e vinte)
dias de sindicalização, contados antes do pleito.

Segundo a resposta da Chapa “FAZ ESCURO, MAS EU LUTO: PORQUE A
MANHÃ CHEGARÁ”, em relação à situação do integrante Yuri Deleon Buarque
Magalhães de Souza, inscrito no cargo de Diretor Presidente da chapa, foi
comprovado que este requereu formalmente, dentro do período de inscrição de
chapa, seu desligamento da função gratificada (FG) que ocupava no campus
Satuba, na resposta a notificação consta sua portaria de exoneração, expedida
poucos dias após, datada de 23 de março do ano corrente.
No que concerne ao caso do servidor Márcio Alexandre Veloso Gomes, inscrito
no cargo de Diretor de Políticas Educacionais Adjunto, a chapa reconheceu o
equívoco, realizando seu desligamento e substituição pela servidora Bárbara
Luísa Martins Mariano de Souza, sindicalizada perfeitamente quite com suas
obrigações estatutárias, há mais de 120 dias, e que não ocupa nenhuma
espécie de cargo comissionado na estrutura administrativa do IFAL. No que diz
respeito ao caso dos servidores do Campus Rio Largo dos cargos de Adjunto e
Secretário da Diretoria Municipal, de acordo com a chapa, apenas três pessoas
se dispuseram a construir esse instrumento de luta da categoria, mostrando-se
abertas a ingressar na chapa, foram exatamente as três pessoas cujos nomes
constam no formulário de inscrição. Dentre elas, apenas uma cumpre
integralmente os requisitos para participação na chapa, motivo pelo qual,
inclusive, a chapa optou por deixá-la no posto de diretora municipal titular.
Do pedido de inscrição e resposta à notificação da Chapa “FAZ ESCURO, MAS
EU LUTO: PORQUE A MANHÃ CHEGARÁ”, a comissão reconhece a
conjuntura atual de extrema dificuldade de coesão sindical, simbolizada pelo
fato de que nem mesmo chapa única consegue agrupar nomes suficientes que
atendam os requisitos estatutários para compor todos os cargos do Sindicato.
Considerando que todas as possibilidades de recrutamento de servidores/as
filiados/as do campus Rio Largo para se somarem à composição da chapa
foram exauridas. De fato, o rol de sindicalizados/as do referido campus é um
dos menores dentre todas as unidades do IFAL.
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A Comissão Eleitoral do SINTIETFAL a fim de conferir maior segurança jurídica
ao pedido de inscrição, bem como à própria categoria, defere o pedido de
substituição do Diretor de Políticas Educacionais Adjunto pela servidora
Bárbara Luísa Martins Mariano de Souza; indefere a inscrição do servidor
Leandro Pereira da Silva, de acordo com o disposto no art. 81, § 8º do estatuto
sindical; e condiciona o exercício do servidor Ricardo Luís Alves de Oliveira
Ribeiro ao cargo de secretário da Diretoria Municipal do Campus Rio Largo no
Sintietfal a uma deliberação em assembléia geral, conforme art. 82 do Estatuto
do Sindicato.
Diante do exposto, considerando o fato de existir apenas uma chapa inscrita,
homologamos com as ressalvas citadas acima a inscrição da Chapa “FAZ
ESCURO, MAS EU LUTO: PORQUE A MANHÃ CHEGARÁ”, liberando-a para
praticar todos os atos de campanha.

Maceió,  29 de março de 2022

COMISSÃO ELEITORAL
Ronyvane Ferreira Bezerra
Fernanda Mendes Furlan
Rosiene Silva de Araújo
Roberval Santos da Silva
Otávio Monteiro Pereira
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