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ATA N.°3 COMISSÃO ELEITORAL - ESCRUTÍNIO 2015 SETEMEES ATA 
DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO. 

 
Ata da Eleição, votação e apuração, para 
Diretoria e Conselho de Representantes 
Sindicais, Conselho Fiscal e Suplentes, do 
Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores 
Avulsos e Com Vínculo Empregatício em Estiva 
nos Portos do Estado do Espírito Santo, 
referente ao mandatodo triênio 2015/2018, 
realizada no dia 20 de janeirode 2015, de 
08às18 horas, no Salão Nobre do Sindicato dos 
Estivadores, Avenida República, n° 01, Centro, 
Vitória ES. 

 
 
Com poderes Estatutários para gerir o Processo Eleitoral do Sindicato dos 
Estivadores, Trabalhadores Avulsos e Com Vínculo Empregatício em Estiva 
nos Portos do Estado do Espírito Santo, para o Triênio dois mil e quinze a 
dois mil e dezoito (2015/2018), poderes estes outorgados em Assembleia 
Geral Extraordinária desta entidade em quinze de dezembro de dois mil e 
quatorze (15/12/2014), a Comissão Eleitoral, Presidida pelo Associado 
Roselito Ribeiro e composta pelos Associados: Antônio Luiz Nascimento 
Souza e Emanuel Amâncio dos Santos,realizou, entre às oito horas(08:00)da 
manhã e àsdezoito horas (18:00) tarde do dia vinte de janeiro de dois mil e 
quinze (20/01/2015), as Eleições do referido Sindicato na qual, não havendo 
candidato para Delegados de Terminais e sendo o Colégio Eleitoral 
composto porum mil e vinte e sete (1027)Associados Estivadores 
aptos a votarem, concorreram, aos cargos deDiretoria e Conselho Fiscal, 
as seguintes Chapas: Relação das Chapas concorrentes à 
Diretoria:CHAPA 11:Presidente – JOSE ADILSON PEREIRA; Secretário 
Geral– CICERO BENEDITO GONZAGA; Secretário Administrativo 
Financeiro – CARLOS EDUARDO FREITAS; Secretário de Políticas 
Sociais e Culturais – CARLOS ALBERTO AMORIM; Secretário de 
Assuntos Operacionais – CHARLES ANDRÉ DE OLIVEIRA; SUPLENTES:1º 
Suplente – Representante Sindical– LUIZ FELIPE TABACHI; 2º Suplente 
– Representante Sindical – DEMERVALDO DE SOUZA ALVARENGA; 3º 
Suplente – MANOEL SÉRGIO DA SILVA; 4º Suplente – GILBERTO SANTOS 
VENTURA. CHAPA 12: Presidente – ADELSON NUNES FREITAS; 
Secretário Geral – JORGE SANT ANA FILHO; Secretário Administrativo 
Financeiro – LUIZ CRISTOVÃO MOURA; Secretário de Políticas Sociais e 
Culturais – ALBERTO NASCIMENTO MARINHO;Secretário de Assuntos 
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Operacionais – ALEXANDRO CAMPOS ASSIS; SUPLENTES:1º Suplente – 
Representante Sindical– ERASMO DE FREITAS TRANCOZO; 2º Suplente 
– Representante Sindical – HERCULES DE SOUZA BARBOSA; 3º 
Suplente – JOAOZITO SANTOS MAURICIO; 4º Suplente – LEANDRO 
PEDRINI SESCHINI. CHAPA 13: Presidente – ADILSON CALAZANS; 
Secretário Geral – RAFAEL FERNANDES DE SOUZA; Secretário 
Administrativo Financeiro – FERNANDO MARCELINO DOS SANTOS FILHO; 
Secretário de Políticas Sociais e Culturais – CARLOS GUILHERME LÍRIO 
CORREIA; Secretário de Assuntos Operacionais – MARCELO CAETANO 
RANGEL; SUPLENTES:1º Suplente – Representante Sindical– JÚLIO 
CESAR SANTOS CARDOSO; 2º Suplente – Representante Sindical – IRIS 
PEREIRA DO NASCIMENTO; 3º Suplente – LEONARDO H DA SILVA 
CARVALHO;4º Suplente – JOSÉ VALBER MARTINS DA SILVA.Relação das 
Chapas Concorrentes ao Conselho Fiscal: CHAPA 20: Coordenador 
Geral –ROGÉRIO PINTO DE OLIVEIRA; 1° Conselheiro – CARLOS SIMÕES; 
2° Conselheiro – WALTER ANTÔNIO DE ÁVILA. Suplentes: LASARO 
NOGUEIRA CAMARGO; ANTÔNIO EDUARDO ALMEIDA CAMPOS; CLEIDISON 
RESSUREIÇÃO. CHAPA 21: Coordenador Geral –JACIMAR GONÇALVES; 
1° Conselheiro – FRANÇA ARAUJO AMORIM; 2° Conselheiro – LASARO 
DOMINGOS RODRIGUES. Suplentes: MIGUEL GOMES DA SILVA; GETÚLIO 
CARLOS ARAUJO RIBEIRO; ARGEMIRO AUGUSTO RAMOS SANTOS. CHAPA 
22:Coordenador Geral –JOATAN LEITE BARCELOS; 1° Conselheiro – 
ÉPIO MEIRELES DE SOUZA; 2° Conselheiro – EDILSON DE FREITAS. 
Suplentes: MARCOS DANIEL CABIDEL DE JESUS; GERALDO ANTÔNIO DA 
SILVA; DAVID DO SACRAMENTO. CHAPA 23:Coordenador Geral –JOÃO 
DE ASSIS BAIENSE; 1° Conselheiro – JADIR VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR; 
2° Conselheiro – GIVANILDO BARBOSA LENK. Suplentes: JONATHAS 
ALMEIDA OLIVEIRA; ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS; FABIO ROBERTO 
GAMA ENCARNAÇÃO. O Presidente da Comissão convocou, previamente, 
todos os cabeças de chapas e os seus respectivos fiscais, para participarem 
da abertura dos trabalhos de votação as sete e trinta (07:30) horas uma vez 
que, sendo no pleito utilizadas duas urnas eletrônicas – fornecidas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santos – uma urna móvel – 
para a coleta dos votos dos Associados embarcados em Portocel – e uma 
urna para os votos “em separado” –, seria emitida a “zerésima” das urnas 
eletrônicas (comprovação que não continham dados e que os totais de cada 
candidato estavam zerados). Compareceram ao ato todos os “cabeças de 
chapa” e os fiscais: Lasaro Domingos Rodrigues e Miguel Gomes da Silva – 
Chapa 21, e Aloísio de Castro Gomes – Chapa 11, neste momento foi 
comunicado aos presentes, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, que a 
Mesa Coletora de Votos seria composta pelos mesmos membros da referida 
Comissão seguindo a mesma ordem: Presidente da Mesa Coletora sendo 
Roselito Ribeiro e tendo como primeiro e segundo mesários: Antônio Luiz 
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Nascimento Sousa e Emanuel Amâncio dos Santos, respectivamente. Após a 
emissão do extrato da “zerésima” das duas urnas eletrônicas, cujo qual foi 
conferido por todos os “cabeças de chapa” concorrentes ao pleito bem como 
pelos fiscais acima citados, e após a conferência da urna móvel e da urna 
para votos em separado, o Presidente da Comissão Eleitoral comunicou a 
todos os candidatos e fiscais de chapas que a votação iria se iniciar às oito 
horas (08:00). Dando seguimento, aos vinte dias do mês de janeiro de dois 
mil e quinze (20/01/2015), às oito horas (08:00) da manhã no Salão Nobre 
do Sindicato, o Presidente da Comissão Eleitoral declarou, para os um mil e 
vinte sete (1027) Associados  aptos a votar, aberta à votação.Na 
votação foram utilizadas duas urnas eletrônicas – fornecidas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santos contendo a relação dos um 
mil e vinte sete Estivadores Associados (1027) aptos a votar – estandona 
urna eletrônica número um (01) os dados dos Associados aptos a votar de 
Adalberto Braz do Nascimento até Jorge Wilson Belcavelo Barbosa – num 
total de quinhentos e vinte e seis Estivadores (526) e a urna eletrônica 
número dois (02) com os dados dos Associados aptos a votar de José 
Adilson Pereira até Zeferino Rodrigues de Souza – num total de 
quinhentos e um Estivadores (501), ambas com uma listagem contendo 
os nomes e matrículas dos Associados para identificação e tomada de 
assinaturas, cujos mesários foram Roselito Ribeiro, também Presidente da 
Mesa Coletora, e Emanuel Amâncio dos Santos, respectivamente. A urna 
móvel, para a coleta dos votos dos Associados embarcados em Portocel, foi 
delegada pelo Presidente ao mesário Antônio Luiz Nascimento Souza, cuja 
tarefa foi a de se dirigir até a base do Sindicato em Barra do Riacho levando, 
além da urna móvel, uma listagem com todos os um mil e vinte e sete 
(1027) Associados aptos a votar para a identificação e tomada de 
assinaturas. Uma urna para os votos “em separado” ficou disponível durante 
todo o período de votação na Sede do referido sindicato sobre a 
responsabilidade do Presidente da Mesa Coletora. Às dezoito horas(18:00), 
seguindo o que rege o Edital de Convocação das Eleições de dois mil e 
quinze (2015) do Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores Avulsos e Com 
Vínculo Empregatício em Estiva nos Portos do Estado do Espírito Santo, o 
Presidente da Mesa Coletora deu por encerrado o período de votação, 
finalizou as mesas coletoras das urnas eletrônica e entregou todo material 
acima citado para a Comissão Eleitoral dar continuidade ao Processo 
Eleitoral do Sindicato. O Presidente da Mesa Coletora informou ainda que, 
durante todos os trabalhos de coleta de votos, não houve, nem na Sede do 
Sindicato e nem na Base de Barra do Riacho, qualquer ocorrência– 
protestos, pedidos de impugnação e nem dúvidas levantadas por candidatos 
ou Associados – que pudesse por em duvida a lisura do pleito ou a sua boa 
ordem.Após o termino da votação e com todas as urnas já em sua posse o 
Presidente da Comissão Eleitoral deu início aos trabalhos de apuração dos 
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votos sendo a Mesa Apuradora, conforme previsão Estatutária,composta 
pelos membros da Comissão responsável pelas Eleições e os fiscais de 
Chapa: Lasaro Domingos Rodrigues e Miguel Gomes da Silva – Chapa 21, e 
Aloísio de Castro Gomes – Chapa 11. Ato seguinte, após verificar a 
inviolabilidade das urnas, obedecendo ao que diz Art. 73 do Estatuto do 
Sindicato, foi verificado o Quórum. Para tanto foram emitidos, 
primeiramente, o boletim das urnas eletrônicas das seções um (01) e dois 
(02) com os totais de votantes: trezentos e sessenta e nove (369) e 
trezentos e trinta e dois (332), respectivamente, logo após foram 
contados os votos da urna móvel (Portocel) que continha quarenta e nove 
(49) votos e, por último, foi verificada a urna para votos “em separado” que 
teve três (03) votos. Ao verificar que a totalização de Associados votantes 
de todas as urnasfoi de setecentos e cinqüenta e três votos (753), o 
Presidente da Comissão Eleitoral anunciou aos presentes que o Quórumde 
cinqüentapor cento mais o primeiro número inteiro dos Associados aptos a 
votar, exigido pelo Estatuto, foi atingido e deu início à Apuração dos Votos. 
A Mesa Apuradora deu seguimento aos trabalhos e, depois de contar e 
somar os totais referentes para cada candidato,divulgou, para os presentes, 
os seguintes resultados finais da apuração: Apuração dos votos das 
Chapas concorrentes à Diretoria:CHAPA 11:Presidente – JOSE 
ADILSON PEREIRA: Seção 1 – duzentos e vinte e sete votos (227); Seção 2 
– duzentos e vinte e um votos (221); Urna de Portocel – vinte e um votos 
(21); Urna para votos “em separado” – três votos (03), totalizando: 
quatrocentos e setenta e dois votos (472) sessenta e dois vírgula sessenta e 
oito por cento do total apurado (62,68%). CHAPA 12: Presidente – 
ADELSON NUNES FREITAS: Seção 1 – noventa e três votos (93); Seção 2 – 
setenta e nove votos (79); Urna de Portocel – vinte e três votos (23); Urna 
para votos “em separado” – zero votos (0), totalizando: cento e noventa e 
cinco votos (195) vinte e cinco vírgula noventa por cento do total apurado 
(25,90%). CHAPA 13: Presidente – ADILSON CALAZANS: Seção 1 – vinte 
e um votos (21); Seção 2 – onze votos (11); Urna de Portocel – quatro 
votos (04); Urna para votos “em separado” – zero votos (0), totalizando: 
trinta e seis votos (36) quatro vírgula setenta e oito por cento do total 
apurado (4,78%); votos nulos para as Chapas concorrentes à 
Diretoria:Seção 1 – vinte e três votos (23); Seção 2 – dezenove votos 
(19); Urna de Portocel – um voto (01); Urna para votos “em separado” – 
zero votos (0), totalizando: quarenta e três votos nulos (43) cinco vírgula 
setenta e um por cento do total apurado (5,71%); votos em branco para 
as Chapas concorrente à Diretoria: Seção 1 – cinco votos (05); Seção 2 
– doisvotos (02); Urna de Portocel – zero votos (0); Urna para votos “em 
separado” – zero votos (0), totalizando: sete votos em branco (07) zero 
vírgula noventa e três por cento do total apurado (0,93%).Apuração dos 
votos das Chapas concorrentes à Conselho Fiscal:CHAPA 20: 
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Coordenador Geral –ROGÉRIO PINTO DE OLIVEIRA: Seção 1 – quarenta e 
sete votos (47); Seção 2 – quarenta e dois votos (42); Urna de Portocel – 
dois votos (02); Urna para votos “em separado” – um voto (01), 
totalizando: noventa e dois votos (92) doze vírgula vinte e dois por centodo 
total apurado (12,22%);CHAPA 21:Coordenador Geral –JACIMAR 
GONÇALVESSeção 1 – cem votos (100); Seção 2 – oitenta e nove votos 
(89); Urna de Portocel – treze votos (13); Urna para votos “em separado” – 
zero votos (0), totalizando: duzentos e dois votos (202) vinte e seis vírgula 
oitenta e três por cento do total apurado (26,83%); CHAPA 
22:Coordenador Geral –JOATAN LEITE BARCELOS: Seção 1 – oitenta 
votos (80); Seção 2 – oitenta e dois votos (82); Urna de Portocel – dezoito 
votos (18); Urna para votos “em separado” – zero votos (0), totalizando: 
cento e oitenta votos (180) vinte e três vírgulanoventapor cento do total 
apurado (23,90%); CHAPA 23:Coordenador Geral –JOÃO DE ASSIS 
BAIENSE: Seção 1 – cem votos (100); Seção 2 – noventa e seis votos (96); 
Urna de Portocel – quatorze votos (14); Urna para votos “em separado” – 
dois votos (02), totalizando: duzentos e doze votos (212) vinte e oito vírgula 
quinze por cento do total apurado (28,15%). Votos nulos para as Chapas 
concorrentes aoConselho Fiscal:Seção 1 – trinta e dois votos (32); Seção 
2 – dezoito votos (18); Urna de Portocel – dois votos (02); Urna para votos 
“em separado” – zero votos (0), totalizando: cinqüenta e dois votos (52) 
seis vírgula noventa e um por centodos total apurados. Votos em branco 
para as Chapas concorrentesao Conselho Fiscal: Seção 1 – dez votos 
(10); Seção 2 – cinco votos (05); Urna de Portocel – zero votos (0); Urna 
para votos “em separado” – zero votos (0), totalizando: quinze votos em 
branco (15) um vírgula noventa e nove por cento do total apurado 
(1,99%);Após a leitura dos totais o Presidente da Comissão Eleitoral 
anunciou, às dezoito horas e vinte cinco minutos (18:25), na sede do 
Sindicato, o resultado das Eleiçõesproclamando eleita, em primeiro turno, 
para Diretoria do Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores Avulsos e Com 
Vínculo Empregatício em Estiva nos Portos do Estado do Espírito 
Santo,mandato referente ao Triênio dois mil e quinze a dois mil e dezoito 
(2015/2018), com quatrocentos e setenta e dois votos (472) sessenta e dois 
vírgula sessenta e oito por cento do total apurado (62,68%)a Chapa número 
onze (11), cuja constituição é a seguinte: Presidente – JOSE ADILSON 
PEREIRA; Secretário Geral– CICERO BENEDITO GONZAGA; Secretário 
Administrativo Financeiro – CARLOS EDUARDO FREITAS; Secretário de 
Políticas Sociais e Culturais – CARLOS ALBERTO AMORIM; Secretário de 
Assuntos Operacionais – CHARLES ANDRÉ DE OLIVEIRA; SUPLENTES:1º 
Suplente – Representante Sindical– LUIZ FELIPE TABACHI; 2º Suplente 
– Representante Sindical – DEMERVALDO DE SOUZA ALVARENGA; 3º 
Suplente – MANOEL SÉRGIO DA SILVA; 4º Suplente – GILBERTO SANTOS 
VENTURA.Em seguida anunciou que, para a eleição do Conselho Fiscal, 
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haveria Segundo Turno, já que não foi alcançado o percentual exigido pelo 
Estatuto – Art. 77, § 1°, pelas duas chapas mais votadas, convocando as 
Chapas: CHAPA 21:Coordenador Geral –JACIMAR GONÇALVES; 1° 
Conselheiro – FRANÇA ARAUJO AMORIM; 2° Conselheiro – LASARO 
DOMINGOS RODRIGUES. Suplentes: MIGUEL GOMES DA SILVA; GETÚLIO 
CARLOS ARAUJO RIBEIRO; ARGEMIRO AUGUSTO RAMOS SANTOS e 
aCHAPA 23:Coordenador Geral –JOÃO DE ASSIS BAIENSE; 1° 
Conselheiro – JADIR VIEIRA DE SOUZA JÚNIOR; 2° Conselheiro – 
GIVANILDO BARBOSA LENK. Suplentes: JONATHAS ALMEIDA OLIVEIRA; 
ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS; FABIO ROBERTO GAMA ENCARNAÇÃO, 
para nova Eleição, em segundo turno, a ser realizada no dia doze de 
fevereiro de dois mil e quinze (12/02/2015), conformedecidido em 
Assembleia Geral Extraordinária desta entidade em quinze de dezembro de 
dois mil e quatorze (15/12/2014). Finalizando os trabalhos neste dia de 
Eleição o Presidente da Comissão Eleitoral, o Associado Roselito Ribeiro, 
destacou a importância do Pleito como instrumento de reafirmação do 
processo democrático para eleger os diretores, bem como a importância do 
ato de votar dos Estivadores, uma vez que ele esta não só decidindo quem 
comandará o Sindicato por mais um mandato, mas também os responsáveis 
por manter as negociações o que implica o futuro de uma categoria, do 
Estivador e dos seus familiares. Como último ato desse dia o Presidente da 
Comissão Eleitoral salientou que, durante os trabalhos de votação e 
apuração, não houve protesto, pedido de impugnação e nem 
dúvidaslevantadas por Candidatos ou Associados. Sendo assim, para 
constar, eu, Emanuel Amâncio dos Santos, integrante da Comissão Eleitoral, 
lavreia presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Presidente da 
Comissão – Senhor Roselito Ribeiro e Senhores Antônio Luiz Nascimento 
Souza e Emanuel Amâncio dos Santos – também integrantes dessa 
Comissão – e pelos fiscais de chapa Senhores: Lasaro Domingos Rodrigues e 
Miguel Gomes da Silva – Chapa 21, e Aloísio de Castro Gomes – Chapa 11, 
estando, a presente ata, de forma integral, à disposição no mural do 
Sindicato, na Secretaria e na página do Sindicato na internet. Vitória, vinte 
de janeiro de dois mil e quinze (20/01/2015). 
 
 

Comissão Eleitoral. 
 
 
 

_____________________________________ 
Roselito Ribeiro 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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_____________________________________ 
Antônio Luiz Nascimento Souza  
Membro Integrante da Comissão Eleitoral 
 
 
_____________________________________ 
Emanuel Amâncio dos Santos  
Membro Integrante da Comissão Eleitoral 
 
 
_____________________________________ 
Aloisio de Castro Gomes 
Fiscal de Chapa – Chapa 11 
 
 
_____________________________________ 
Lasaro Domingues Rodrigues 
Fiscal de Chapa – Chapa 21 
 
 
_____________________________________ 
Miguel Gomes da Silva 
Fiscal de Chapa – Chapa 21 
 


