
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, no auditório do
SINDSEP, sito nesta cidade, à Rua João Fernandes Vieira, 67, reuniram-se em
assembleia  geral  ordinária,  em  segunda  convocação,  às  dezesseis  horas  e
trinta minutos, 22 (vinte e dois)  associados do Sindicato dos Trabalhadores
em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação do Estado
de Pernambuco, conforme lista de presença anexa, a fim de deliberarem sobre a
ordem  do  dia  constante  do  edital  de  convocação,  publicado  na  Folha  de
Pernambuco, edição de 7 de julho de 2022 e, dentro dos termos estatutários:
na  página  eletrônica  do  sindicato  (www.sindpdpe.org.br);  nos  perfis  da
entidade  nas  redes  sociais  Facebook,  Instagram  e  Twitter;  nos  grupos  de
trabalhadores mantido pela entidade no aplicativo WHATSAPP; e em quadros de
aviso  na  sua  sede  e  nos  principais  locais  de  trabalho.  Foi  eleita  para
presidir  os  trabalhos  Sheyla  Wilma  de  Lima  e,  para  secretariá-los,  João
Fernandes de Lima Júnior, ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item 1-
a  da  ordem  do  dia, Messias  Melo,  Secretário  de  Finanças  do  sindicato,
apresentou os balanços de 2019 a 2021, destacando-se os ajustes orçamentários
decorrentes da pandemia da  COVID. Logo após, a Presidenta da mesa leu o
parecer do Conselho Fiscal, aprovando a prestação de contas e recomendando
sua aprovação pela  Assembleia Geral.  Colocada em  votação, a prestação  de
contas da gestão foi aprovada, sem reservas ou restrições, pela unanimidade
dos presentes. Logo após, o Secretário de Finanças propôs que a Assembleia
aprovasse a previsão orçamentária igual ao do ano de 2022, ressaltando como
imprescindível  a  continuidade  da  campanha  de  sindicalização  e  das
contribuições negociadas durante as campanhas salariais. Colocada em votação,
a proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Passando ao item 1-b
da  ordem  do  dia,  a  Presidenta  leu  e  submeteu  a  debate  as  propostas  de
alteração no conteúdo dos artigos 13; 18; 19; 21; 32; 36; 38: 39; 41; 46; 55.
A  Presidenta  destacou  que  o  objetivo  das  mudanças  é  incorporar  a
possibilidade de realização de assembleias, reuniões e eleições em formato
virtual  ou  híbrido,  como  as  realizadas  durante  a  pandemia  da  COVID,
autorizadas por legislação federal. Ressaltou ainda, que atividades virtuais
foram plenamente incorporadas ao cotidiano do setor de TI, com a maioria dos
trabalhadores  em  regime  presencial  ou  híbrido. Após  debate,  todas  as
propostas  de  alterações,  nos  artigos  do  estatuto,  foram  aprovadas  pela
unanimidade dos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Secretário da
mesa leu a proposta de novo estatuto, com as alterações aprovadas e,  em
consequência,  com  a  renumeração  de  dispositivos,  além  de  correções
ortográficas e gramaticais. Lida a proposta de novo estatuto, a mesma foi
colocada  em  votação  pela  Presidenta,  sendo  aprovada  pela  unanimidade  dos
presentes e, em decorrência, determinado que o novo Estatuto aprovado nesta
Assembleia seja anexado a esta ata, dela fazendo parte para todos os fins
administrativos  e  jurídicos. Passando  ao  item  1-c  da  ordem  do  dia,  a
Presidenta apresentou o seguinte calendário para as eleições, de renovação da
direção e do conselho fiscal, que deverá ocorrer neste ano de 2022: 23/07 –
publicação do edital convocando as eleições; de 25 a 29/07 – período  de
inscrição  de  chapas;  01/08  –  publicação  de  edital,  na  página  oficial  da
entidade na internet, divulgando as chapas inscritas; 01 a 04/08 – período
para impugnação das chapas; 13 e 14/09 – eleições em primeiro turno; 15/09 –
publicação de edital com o resultado das eleições no primeiro turno; 16 a
17/09 – período para interposição de recursos ao resultado; 21 e 22/09 –
eleições em segundo turno, se necessário; 23/09 – publicação de edital com o
resultado das eleições no segundo turno; 26 e 27/09 – prazo para interposição
de recursos ao resultado do segundo turno; 10/10 – posse da nova diretoria
ampliada e conselho fiscal. Após a apresentação do calendário, a Presidenta
colocou em votação, sendo o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes. Em
continuidade, o Secretário apresentou a proposta da Executiva da entidade de,
com base no novo estatuto aprovado, realizar a eleição em formato híbrido,
através de sistema eletrônico de votação, na internet, acessado em tempo real
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por computadores e celulares, com apuração digital do resultado. Após debate,
a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ainda sobre o mesmo
ponto da ordem do dia, a Presidenta da Mesa propôs que, após seleção do
sistema a ser utilizado, a Comissão Eleitoral elabore e apresente proposta de
regimento eleitoral para deliberação em uma nova assembleia a ser realizada
até quinze dias antes do primeiro turno das eleições. Submetida à votação, a
proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Passando ao último item
da ordem do dia, a presidência dos trabalhos propôs os seguintes nomes para
compor a Comissão Eleitoral que supervisionará e coordenará o processo das
eleições: Rosemere Tavares da Silva, Severino Xavier de Morais Filho, Adriele
Andrade. Colocada em votação a proposta foi aprovada pela unanimidade dos
presentes.  Foi  aberta  a  palavra  aos  presentes  e,  não  havendo  quem  dela
quisesse fazer uso, foi encerrada a Assembleia e lavrada a seguinte ata que
vai pela Presidente e por mim assinada. Recife, 11 de julho de 2022.

__________________________________
Sheyla Wilma de Lima

Presidenta
CPF n.º 402.979.424-68

__________________________________
João Fernandes de Lima Júnior

Secretário-geral
CPF n.º 351.321.834-68

_________________________________
Manoel Messias Nascimento Melo

Secretário de Finanças
CPF n.º 193.706.874-91

__________________________________
Liana Mary Almeida de Araújo

Secretária de Políticas Sociais
CPF n.º 330.211.714-00

__________________________________
Maria José Torres

Secretária de Comunicação
CPF n.º 215.462.154-68

__________________________________
Dinaldo Lessa Inácio da Silva

Secretário de Ciência e Tecnologia
CPF n.º 354.153.204-15

__________________________________
Wagner José Melo da Silveira

Secretário de Formação, Cultura 
e Esportes

CPF n.º 439.081.604-72

Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco
CNPJ: 10.579.332/0001-26 – Av. Barbosa Lima, 149, Sala 409, Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-917 – Tel. (81) 3421-3818

www.sindpdpe.org.br  – sindpdpe@sindpdpe.org.br

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Realizada em 11 de julho de 2022, para Aprovação da Prestação de 
contas e previsão orçamentária; Alterações Estatutárias; Calendário 
e Regimento Eleitoral; Comissão Eleitoral.



NOME CPF EMPRESA ASSINATURA
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