
 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 
 BÁSICA E PROFISSIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS – SINTIETFAL 

 CNPJ: 35.745.645/0001-38 

 ATA DE VOTAÇÃO E DE APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DIRETAS DA 
 DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL NO ESTADO DE 
 ALAGOAS – SINTIETFAL PARA O PERÍODO DE 10.05.2022 A 09.05.2025. 

 Aos  quatro  dias  do  mês  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  reuniu-se,  virtualmente,  a 

 Comissão  Eleitoral  do  SINTIETFAL  para  as  eleições  diretas  da  Diretoria  Executiva  do 

 SINTIETFAL,  referente  ao  triênio  10.05.2022  a  09.05.2025.  A  votação  foi  iniciada  às 

 09:00h  e  transcorreu  sem  nenhuma  ocorrência  de  anormalidade.  Houve,  porém,  3  (três) 

 ocorrências  referentes  a  problemas  de  cadastro  com  a  base  de  dados  do  Sintietfal,  dos 

 seguintes  filiados(as):  Barnagleison  Silva  Lisboa,  Wellton  da  Silva  de  Fátima  e  Márcia 

 Rafaella  Graciliano  dos  Santos  Viana.  Considerando  que  os  problemas  ocorreram  por 

 motivos  alheios  à  vontade  dos(as)  filiados(as)  e  que  seus  votos  não  alterariam  o  resultado 

 classificatório  da  chapa,  foi  permitido  pela  Comissão  eleitoral  que  os(as)  filiados(as) 

 votassem,  sendo  adicionada  a  observação  “Voto  Separado”.  A  votação  foi  encerrada  às 

 19:00h,  nos  termos  do  Regulamento  das  Eleições.  Após  o  encerramento  das  eleições,  os 

 trabalhos  de  apuração  foram  iniciados  às  19:10h,  com  a  apuração  dos  votos  por  meio  virtual. 

 Estavam  aptos  a  votar  953  sindicalizados(as),  além  dos  3  citados(as)  nas  ocorrências  acima, 

 totalizando  956  eleitores(as).  Segundo  relatório  de  apuração,  foram  334  (trezentos  e  trinta  e 

 quatro) votos, que equivalem a 34,94%, assim distribuídos: 

 Descrição  Votos  na 
 chapa 1 

 Votos 
 brancos 

 Votos 
 nulos 

 Total  de 
 votos 

 Chapa 1 - “Faz escuro, mas eu luto: porque 
 a manhã chegará” 

 326  4  4  334 

 Nada  mais  havendo  a  tratar,  encerraram-se  os  trabalhos  de  apuração  às  22:00h  e 

 proclamado  o  resultado  das  eleições,  tendo  sido  eleita  a  Chapa  1  -  “Faz  escuro,  mas  eu 

 luto:  porque  a  manhã  chegará”,  para  a  Diretoria  Executiva  do  SINTIETFAL,  referente 



 ao  triênio  10.05.2022  a  09.05.2025,  nos  termos  do  Regulamento  Eleitoral,  sendo,  para 

 constar,  lavrada  a  presente  ata  que,  após  lida  e  conferida,  foi  assinada  por  todos  os 

 membros da Comissão Eleitoral. 
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