
ATA DE ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES DO SINDJUSTIÇA 2016 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, em 

cumprimento ao art. 51 e seus parágrafos, findos os trabalhos de apuração dos votos nesta 

data, às 12h40m, esta Comissão Eleitoral, constituída em Assembleia para conduzir o 

processo eleitoral à Administração do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça 

do Estado de Goiás (SINDJUSTIÇA), para o exercício 2017/2020 passa o registro do 

histórico deste pleito em resumo desde o seu princípio. Em 08 de outubro de 2016, em 

assembleia extraordinária desta entidade, foram eleitos os membros da Comissão 

Eleitoral, Edmilson Alves Barbosa para presidente, Marina de Fátima Novais de Souza 

Gondim Leroy para vice-presidente e Irene Maria Galvão para secretária. Em 18 de 

outubro de 2016, fora publicado o Edital de Convocação de Eleições, no jornal O Popular, 

às folhas 9 (Classificados) dando publicidade do início dos procedimentos eleitorais e a 

contagem dos prazos conforme Regimento Eleitoral e o Estatuto desta entidade sindical. 

Foram realizadas reuniões aos dias 14 e 19 do mês de outubro entre os membros da 

Comissão Eleitoral e representantes da atual administração do sindicato para estabelecer 

a disponibilidade de estrutura e suporte à Comissão para a realização de seus trabalhos na 

condução do pleito eleitoral. Abertos os prazos para inscrição das chapas, foram inscritas 

duas chapas sendo que em 26 de outubro de 2016, às 15h51min a Chapa 01 – Servidor 

Respeitado – Experiência para fazer mais e melhor, com a seguinte composição: 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA Presidente, Rosângela Ramos de Alencar; Vice 

Presidente, Mara Cristina Ferreira; Vice Presidente para Planejamento e Finanças, Irismar 

Dantas de Souza; Vice Presidente para Assuntos Esportivos e Sócios Culturais, Eduardo 

Faria de Araújo; Vice Presidente para Sec. Comunicação Div. e Imprensa, Fabrício 

Duarte de Sousa; Vice Presidente para Assuntos Administrativos, Kerner Carlos Ferreira 

Gondim; Vice Presidente Para Assuntos Jurídicos, Luzo Gonçalves dos Santos; Vice 

Presidente para Assuntos das Comarcas do Interior, Fábio Pereira de Queiroz. 

CONSELHO FISCAL-Luiz Carlos Bontempo, Cleuvimar Selvo Peres, Katia Cristina 

Lima Oliveira Lemos. SUPLENTES AO CONSELHO FISCAL: Maria de Fátima da 

Silva, Maria do Perpétuo do Socorro F. Melo, Ariston Jorge Meireles, apresentando todas 

as documentações exigidas no Regimento Eleitoral. Em seguida foi a apresentada a 

inscrição da Chapa 02 – Nossa Força, Nossas Lutas, no dia 28 de outubro de 2016 às 

08h54m. Foram identificados três membros que não preencheram os requisitos previstos 

no artigo 6, inciso IV do citado regimento, da Chapa 2. Notificado, em 28 de outubro de 

2016, às 14h23m, o Representante da Chapa 02 para regularizar as pendências, desta feita 

o mesmo fez a substituição de dois dos componentes da chapa e outro regularizou a sua 

situação. No dia 29 de outubro, às 12h37m, o representante da chapa 02 entregou a 

documentação de registro de chapa, à Comissão Eleitoral que estava representada por um 

de seus membros, em sistema de plantão registrado em declaração no processo. Conforme 

o edital, o prazo para inscrição de chapa se encerrou no dia 28 de outubro de 2016, às 

18:00hs. No dia 31 de outubro, a Comissão Eleitoral reunida, apreciou a documentação 

apresentada pelo representante da chapa 02 e verificou que esta ainda apresentava 

irregularidades. Objetivando atender o processo democrático e dar maior lisura ao 

procedimento, o Presidente desta comissão, estendeu o prazo constante no Regimento 

Eleitoral. No dia 31 de outubro, às 15h12m, notificou novamente o representante da chapa 

02 para regularizar sua situação junto ao Sindicato, no prazo de 24hs, com vistas ao 

registro da sua chapa, conforme exigido no art. 6, sendo regularizado e apresentado toda 

a documentação às 16h30m do mesmo dia. Ficando a Chapa 02 registrada com os 

seguintes componentes: DIRETORIA ADMINISTRATIVA, Presidente Jorge Eremita da 

Silva Teixeira, Vice Presidente Elizabete Maria da Costa Barros, Vice Presidente para 



Planejamento e Finanças Maria Goretti de Castro Carvalho Paula, Vice Presidente Para 

Assuntos Esportivos e Socioculturais Wilmara Aparecida Borges Camargo Zava, Vice 

Presidente para Secretaria, Comunicação, Divulgação e Imprensa Marilete Xavier 

Pissaro, Vice Presidente Para Assuntos Administrativos Antônio Cardoso de Oliveira, 

Vice Presidente para Assuntos Jurídicos Bruno Faustino de Jesus, Vice Presidente para 

Assuntos das Comarca do Interior Valéria Pires de Rezende, CONSELHO FISCAL 

Isadora Taveira Rassi Miguel, Roberto Gondim Filho, Lucas Leal da Silva e 

SUPLENTES a CONSELHO FISCAL Rivaldo José Borges, Suely Araújo de Lacerda e 

Maria Lúcia Meireles dos Santos. Aos dias 02 de novembro de 2016, às folhas 06 

(Classificados), do jornal O Popular, foi publicado o Edital de Publicação de Registro de 

Chapas. Foram realizadas reuniões aos dias 03, 04, 08, 11 e 16 do mês de novembro do 

corrente ano entre os membros desta comissão e os representantes de chapas conforme 

atas registradas no processo e aqui anexas. As urnas, instruções e demais itens que 

compõe o material destinado à realização do pleito eleitoral foram encaminhadas às 

Comarcas do interior por correio nos dias 09 e 10 de novembro do corrente ano. Aos dias 

17 de novembro do corrente ano, às 08:00h foram instaladas as urnas em Goiânia, 

Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis dando início às votações e da mesma 

forma se procedeu nas demais comarcas, às 16:00h as votações foram encerradas. Aos 

dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 08:02 horas, iniciou-

se no SINDJUSTIÇA a apuração de votos das eleições. Presentes os membros da mesa 

apuradora: Edmilson Alves Barbosa – 1º membro, Marina de Fátima Novais de Souza 

Gondim Leroy – 2º membro e Irene Maria Galvão – 3º membro, os representantes da 

Chapa 02 Suely Araújo de Lacerda e Elizabeth Maria da Costa Barros e representantes 

da Chapa 01 Fabrício Duarte e Eduardo Araújo. Também dos representantes da Chapa 

02-Suely Araújo de Lacerda e Elizabeth Maria da Costa Barros e representantes da Chapa 

01 Fabricio Duarte e Eduardo Araújo. Procedeu-se a abertura da caixa onde foram 

guardadas as urnas, após a verificação da inviolabilidade da mesma, tendo o aval dos 

representantes. Foi solicitado pela representante da Chapa 02, Sra. Suely, que fosse dado 

a palavra para sanar algumas dúvidas, onde foi dito pelo Membro 1 da mesa apuradora 

Edmilson, que qualquer requerimento fosse feito por escrito. Foi requerido pela 

representante que a aguardasse redigir tal requerimento, o que fora negado. Dado início 

a abertura da apuração, tendo o 1º membro apresentado a urna de SENADOR CANEDO, 

a mesa coletora, composta por Maria Gabriela Martins – presidente, Priscila Roger Pires 

da Silva – 1º mesário e Maria Gorete Sousa Campos-2º mesário, conduziram o processo 

eleitoral no Forum da Cidade, dentro do horário estipulado. Nos termos do artigo 34 § 1º 

e 2º. Aos representantes da Chapa 01 e 02, foi sugerido pelo representante da chapa 01, 

Fabrício, que fosse analisado o voto em trânsito e que após analisado, fosse o mesmo 

inserido na urna para contagem; feita a inclusão dos votos, começou a contagem, sendo 

08(oito) votos no total, sendo 03 para Chapa 01 e 05 para Chapa 02, com 02 votos em 

separado. Passou-se a abertura da urna de APARECIDA DE GOIÂNIA (FORUM) a 

mesa coletora, composta por João Guilherme Luz Leroy – Presidente, Mônica Silva do 

Nascimento – 1º mesário, Jamila Jacinto Jacob – 2º mesário, conduziram o processo 

eleitoral no Forum da Cidade, dentro do horário estipulado. Nos termos do artigo 34 § 1º 

e 2º. Com 40 (quarenta) votos, sendo: 22 votos para Chapa 01, 17 votos para Chapa 02, 

01 voto em branco, sendo que houve 01 voto em separado; passou-se a abertura da urna 

de APARECIDA DE GOIÂNIA ITINERANTE, a mesa coletora, composta por Naara 

Nunes Oliveira – Presidente, Cláudia Lima Borges – 1º mesário, conduziram o processo 

eleitoral no Forum Garavelo, dentro do horário estipulado. Nos termos do artigo 34 § 1º 

e 2º.com 20 votos no total, sendo: 05 votos para Chapa 01 e 15 votos para Chapa 02, com 

06 votos em separado; passou-se então a abertura da urna da SEDE DO SINDJUSTIÇA, 



a mesa coletora, composta por Elisane Alves Barbosa – Presidente, Karla Heid Gonçalves 

Pereira – 1º mesário, conduziram o processo eleitoral na Sede do Sindjustiça, dentro do 

horário estipulado. Nos termos do artigo 34 § 1º e 2º. Foi contestado a questão do voto 

em trânsito pelos representantes da Chapa 02, cujos envelopes não estão identificados, 

Os membros da banca examinadora analisaram em separado os votos presenciais e em 

apartado os votos em trânsito. Ficou decidido que os mesmos serão nulos, por não estar 

de acordo com o artigo 42, §1º do Regimento Eleitoral. Num total de 46 (quarenta e seis) 

votos sendo: 26 para Chapa 01, 08 para Chapa 02 e 12 votos nulos, sendo 15 votos em 

separado. Passou-se a apuração das urnas de ANÁPOLIS (FORUM) nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. 

ANÁPOLIS (FORUM), teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e 

artigo 41 do regimento eleitoral, portanto ficou validada a urna Anápolis Itinerante 

(juizados); passou a apuração da urna de ANÁPOLIS ITINERANTE a mesa coletora, 

composta por Fernanda de Paula – Presidente e Aline de Paula – 1º mesario, conduziram 

o processo eleitoral nos Juizados da Cidade, dentro do horário estipulado. Nos termos do 

artigo 34 § 1º e 2º. com 04 votos sendo: 02 votos na chapa 01 e 02 votos na chapa 02. 

Passou-se a apuração da Urna de GOIANIA ITINERANTE a mesa coletora, composta 

por Edgar de Alencar Mota Neto – Presidente e Ketura Rosa Alves – 1º mesário, 

conduziram o processo eleitoral nos Juizados da Cidade, dentro do horário estipulado. 

Nos termos do artigo 34 § 1º e 2º. com 23 votos sendo: 09 para Chapa 01 e 13 para Chapa 

02, 01 voto nulo, sendo um voto em separado. Passou-se então para a urna do FORUM 

CÍVEL GOIÂNIA, a mesa coletora, composta por Ligia Lorena Moreira Arantes Assis – 

Presidente, Lourival Ferreira dos Santos – 1º mesário, Maria Aparecida dos Santos – 2º 

mesário, conduziram o processo eleitoral no Forum Cível da Cidade, dentro do horário 

estipulado, nos termos do artigo 34 § 1º e 2º. Com 81 votos sendo: 56 para chapa 01 e 24 

para chapa 02, 01 voto nulo. Passou-se então para o FORUM CRIMINAL GOIÂNIA, a 

mesa coletora, composta por Roselene Castro – Presidente, Elaine Jacinta da Silva – 1º 

mesário, conduziram o processo eleitoral no Forum Criminal da Cidade, dentro do horário 

estipulado, nos termos do artigo 34 § 1º e 2º. com 33 votos sendo: 28 para chapa 01, 05 

para chapa 02, sendo 02 votos em separado. Passou-se para FORUM CRIMINAL 

GOIÂNIA SUB-SOLO, a mesa coletora, composta por Bruna Oliveira Andrade – 

Presidente, Edevaldo de Castro Mota Filho – 1º mesário, conduziram o processo eleitoral 

no Forum da Cidade, dentro do horário estipulado, nos termos do artigo 34 § 1º e 2º. Com 

121 votos sendo: 96 votos para chapa 01, 24 votos para chapa 02, 01 voto em branco 

sendo 01 voto em separado. Passou-se ao FORUM GOIÂNIA (SETOR OESTE), a mesa 

coletora, composta por Izabela Freire Freitas – Presidente, Débora Faleiros Tavares – 1º 

mesário, Fabiana Izidora – 2º mesário, conduziram o processo eleitoral no Forum da 

Cidade, dentro do horário estipulado, nos termos do artigo 34 § 1º e 2º. Neste momento 

o representante da Chapa 02 pediu a palavra e solicitou para constar em Ata que mesmo 

após o pedido de questão de ordem do candidato da Chapa 02, com a apreciação da 

Comissão, pedindo a interrupção da apuração em razão do candidato achar que a apuração 

está em desacordo com o Estatuto e Regimento Eleitoral. O Presidente da Comissão e 

Membro da Mesa Apuradora, após ouvido o questionamento do candidato a Presidente 

da Chapa 02, sobre que a apuração não estaria em conformidade com o Regimento 

Eleitoral, Art. 45, decidiu que: Conforme consta na pasta de registro de Atas e Editais da 

Comissão Eleitoral, existe uma Ata lavrada no dia 11 do corrente mês, os seguintes 

dizeres: “ Que após a reunião foi deliberado que os membros da comissão eleitoral serão 



responsáveis pela apuração.” e que os representantes das chapas não foram cientificados 

dessa Ata. Contudo o Presidente da Comissão Eleitoral e mesa apuradora registra que 

tudo está de conformidade com o cronograma eleitoral, o qual todos os representantes das 

chapas tem conhecimento. Os membros da mesa apuradora determinaram o 

prosseguimento da apuração da urna do FORUM GOIÂNIA (SETOR OESTE) com 204 

votos sendo: 132 votos chapa 01, 67 votos chapa 02, 01 voto em branco, 04 votos nulos 

sendo 06 votos em separado. Passou-se a apurar as urnas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

a mesa coletora, composta por Bruno Adriano – Presidente, Dayane Fernandes Braz de 

Oliveira -1º mesário, Paula Ventura de Oliveira – 2º mesário, conduziram o processo 

eleitoral no Tribunal de Justiça da Cidade, dentro do horário estipulado, nos termos do 

artigo 34 § 1º e 2º. A urna do Tribunal teve um total de 322 votos sendo: 233 votos para 

chapa 01, 85 votos para a chapa 02, 03 votos nulos e 01 voto em branco com 06 votos em 

separado. Ás 19:05hs encerrou-se os trabalhos de apuração do dia 18/11/2016 e ficou 

acordado entre as duas chapas a retomada da apuração das urnas das Comarcas do interior 

na terça-feira, 22 de novembro de 2016, dando início as 8:00hs com término as 18:00hs 

e com intervalo de 2hs para almoço. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e dezesseis (22/11/2016), na sede do Sindjustiça, deu-se continuidade a apuração, 

aberta a porta às 08:07hs, presentes o Presidente da Comissão Eleitoral e Membro da 

Mesa apuradora Edmilson Alves Barbosa, a Vice-Presidente e membro da mesa 

apuradora Marina de Fátima Novais de Souza Gondim Leroy e a Secretária e membro da 

mesa apuradora Irene Maria Galvão, com a presença também dos representantes da Chapa 

02 Suely Araújo de Lacerda e Elizabeth Maria da Costa Barros e Jorge Eremita Teixeira 

da Silva e representantes da Chapa 01 Fabrício Duarte, Maria de Fátima da Silva e 

Eduardo Araújo. Procedeu-se a abertura das urnas após a verificação da inviolabilidade 

das mesmas, tendo o aval dos representantes. Dado início a apuração, com a urna de RIO 

VERDE, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Rio Verde teve sua urna impugnada por infringirem o artigo 29 

e 30 do regimento eleitoral; IACIARA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com seis votantes, sendo 1 nulo, 1 em 

branco e 4 votos para chapa 1; SANCLERLÂNIA, nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com quatro votantes, 

sendo 1 em separado, 1 nulo e 3 votos para chapa 1; ACREÚNA, nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com nove 

votantes, sendo 1 em separado, 1 nulo e 8 votos para chapa 1; VIANÓPOLIS, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 



comissão. Com oito votantes, sendo 1 voto para chapa 1 e 7 votos para chapa 2; SÃO 

SIMÃO, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com 6 votantes, sendo 1 em separado, 5 votos para chapa 1 e 1 

voto para chapa 2; TRINDADE, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com vinte e cinco votantes, sendo 6 

em separado, 17 para chapa 1 e 8 para chapa 2; CORUMBAÍBA, nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com nove 

votantes, sendo 9 votos para chapa 1; CUMARÍ nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com quatro votantes, sendo 4 votos 

para chapa 1; CAVALCANTE nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Com seis votantes, sendo 6 votos para chapa 1; 

JUSSARA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com nove votantes, sendo 9 votos para chapa 1; ORIZONA 

nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, 

na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com oito votantes, sendo 8 votos para chapa 2; CORUMBÁ nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com 

quatorze votantes, sendo 1 voto em separado o qual foi anulado, tendo em vista que a 

sindicalizada encontra-se com pendência junto ao Sindicato, porém não prejudicou a 

eleição na comarca pelo fato da mesma ter votado em separado, tornando-se o voto nulo 

(o envelope não foi aberto), assim sendo, treze votos foram validados, com 11 votos para 

chapa 1 e 2 votos para chapa 2; Nesse instante houve um questionamento por parte da 

representante da chapa 2, Srª Suely sobre a ausência de assinatura dos mesários nas 

cédulas em algumas comarcas. Feito o intervalo para o almoço, retornamos aos trabalhos 

de apuração e por análise, a comissão eleitoral decidiu, com anuência dos representantes 

das chapas 1 e 2, conferir todas as urnas apuradas até o momento para conferência das 

cédulas no sentido de constatar se está de acordo com o artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do 



regimento eleitoral. Foi conferido uma a uma, ficou comprovado que as comarcas de 

Turvânia, Uruana, Aragarças, Bela Vista de Goiás, Caçu, Rubiataba, Ipameri, Aurilândia 

e Formoso deixaram de cumprir com os artigos acima descritos, razão pela qual foram 

impugnadas por ausência de assinatura dos mesários nas cédulas. Na conferência de 

Fórum Cível, Aparecida Itinerante, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia (fórum), 

Goiânia Itinerante, Sindjustiça, Fórum Criminal Subsolo, Fórum Criminal e Fórum 

Goiânia (Setor Oeste), manteve-se o resultado divulgado e constado em ata do dia 

18/11/2016 por estarem de acordo com os quesitos estabelecidos no regimento eleitoral. 

A comissão passou a dar sequência as apurações; GUAPÓ nessa Comarca não houve 

mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 

34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com três votantes, sendo 

3 votos para chapa 1; CAMPOS BELOS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois 

a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com dezesseis votantes, sendo 16 

votos para chapa 1; IVOLÂNDIA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 7 votos para 

chapa 1 e 1 voto para chapa 2; MINEIROS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois 

a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com vinte e um votantes, sendo 11 

votos para chapa 1 e 10 votos para chapa 2; NOVO GAMA, nessa Comarca não houve 

mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 

34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com sete votantes, sendo 

7 votos para chapa 1; CERES, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. A urna de Ceres foi impugnada por infringirem o 

artigo 29 e 30 do regimento eleitoral; MONTIVIDIU, nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com quatro votantes, 

sendo 3 votos para chapa 1 e 1 voto para chapa 2; ITAUÇÚ, nessa Comarca não houve 

mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 

34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com cinco votantes, 

sendo 4 votos para chapa 1 e 1 voto para chapa 2; HIDROLÂNIA, nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 



do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com sete 

votantes, sendo 4 votos para chapa 1 e 3 votos para chapa 2; CATALÃO, nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com vinte 

e três votantes, sendo 4 para chapa 1 e 19 para chapa 2; ITUMBIARA, nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com trinta 

e oito votantes, sendo 37 para chapa 1 e 1 para chapa 2; ARAÇU nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. A Comarca 

teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento 

eleitoral; FAZENDA NOVA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Com quatro votantes, sendo 1 em separado, com 

3 votos para chapa 1 e 1 voto para chapa 2; PETROLINA DE GOIÁS, nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com dez 

votantes, sendo 8 votos para chapa 1 e 2 votos para chapa 2; GOIANDIRA, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Goiandira teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 

41 do regimento eleitoral; PANAMÁ, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 8 votos para 

chapa 1; GOIANÁPOLIS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Goianápolis teve sua urna impugnada com fulcro 

no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; QUIRINÓPOLIS, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 



comissão. Com sete votantes, sendo 1 voto nulo e 6 votos para chapa 1; CALDAS 

NOVAS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com vinte e quatro votantes, sendo 1 voto em separado, 7 votos 

para chapa 1 e 17 para chapa 2; SILVÃNIA, nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Silvânia teve sua urna impugnada com 

fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; ANICUNS, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Anicuns teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 

41 do regimento eleitoral; SANTA TERESINHA DE GOIAS, nessa Comarca não houve 

mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 

34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 

7 votos para chapa 1 e 1 voto para chapa 2; GOIANIRA, nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Goianira teve sua urna 

impugnada pelo fato de um sindicalizado com pendência ter votado e cujo voto ter sido 

inserido junto aos demais; CACHOEIRA ALTA, nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Cachoeira Alta teve a 

urna impugnada pelos representantes da chapa 2 e aceito pelo presidente da comissão em 

virtude dos votos terem sido depositados em local destinado aos materiais remanescentes; 

SÃO LUIS DOS MONTES BELOS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. São Luis dos Montes Belos teve sua 

urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; 

ITABERAÍ, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com dezesseis votantes, sendo 1 voto em separado, 17 votos 

para chapa 1 e 2 votos para chapa 2; VARJÃO, nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 



Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Varjão teve sua urna impugnada com 

fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; PORANGATÚ, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com vinte e dois votantes, sendo 20 para chapa 1 e 2 para chapa 2; PIRES DO 

RIO, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Pires do Rio teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, 

inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; URUAÇÚ nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Uruaçú teve sua urna 

impugnada pelo fato dos votos terem sido depositados em local destinado aos materiais 

remanescentes; JARAGUÁ, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Jaraguá teve sua urna impugnada com fulcro no 

artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; PIRANHAS, nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com onze 

votantes, sendo 4 para chapa 1 e 7 para chapa 2; PLANALTINA, nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com 

dezenove votantes, sendo 1 nulo e 18 para chapa 2; ESTRELAQ DO NORTE, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com doze votantes sendo 1 em separado e 12 para chapa 2; ALEXÂNIA, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Alexânia teve sua urna impugnada pelo fato dos votos terem sido depositados 

em local destinado aos materiais remanescentes; FORMOSA, nessa Comarca não houve 

mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 

34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Formosa teve sua urna 

impugnada pelo fato de um sindicalizado com pendência junto ao sindicato ter votado, 



cujo voto foi inserido junto aos demais. PIRACANJUBA nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Piracanjuba teve sua urna 

impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral. Encerrou-

se então a apuração do dia 22 de novembro de 2016. Dando continuidade a apuração, aos 

vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (23/11/2016), na sede 

do Sindjustiça, aberta a porta às 08:05hs, presentes o Presidente da Comissão Eleitoral e 

membro da mesa apuradora Edmilson Alves Barbosa, a Vice-Presidente e membro da 

mesa apuradora Marina de Fátima Novais de Souza Gondim Leroy e a Secretária e 

membro da mesa apuradora Irene Maria Galvão, com a presença também dos 

representantes da Chapa 02 Suely Araújo de Lacerda e Elizabeth Maria da Costa Barros 

e Jorge Eremita Teixeira da Silva e representantes da Chapa 01 Fabrício Duarte, Maria 

de Fátima da Silva, Mara Cristina Ferreira e Kerner Carlos Ferreira Gondim. Procedeu-

se a abertura das urnas após a verificação da inviolabilidade das mesmas, tendo o aval 

dos representantes. Dado início a apuração, com a Comarca de CROMÍNIA nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com seis votantes, sendo 4 votos para chapa 1 e 2 para a chapa 2; BOM JESUS 

nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, 

na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com seis votantes, sendo 2 votos em separado os quais foram anulados, tendo 

em vista que os sindicalizados encontram-se com pendência junto ao Sindicato, porém 

não prejudicou a eleição na comarca pelo fato dos mesmos terem votado em separado, 

tornando-se os votos nulos (os envelopes não foram abertos), assim sendo, quatro votos 

foram validados, com 4 votos para chapa 1 e nenhum voto para chapa 2; ALVORADA 

DO NORTE, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com nove votantes, sendo 9 votos para chapa 1 e nenhum para 

chapa 2; URUTAÍ, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral 

julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, 

tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata 

da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com sete votantes, sendo 2 votos para chapa 1 e 5 votos para 

chapa 2; SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Santo Antônio do 

Descoberto teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do 

regimento eleitoral; GOIANÉSIA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 



conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com quinze votantes, sendo 4 votos 

para chapa 1 e 11 para chapa 2; IPORÁ nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Iporá teve sua urna impugnada com 

fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; MORRINHOS nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com dezesseis votantes, sendo 16 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; 

ITAJÁ, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com dez votantes, sendo 1 voto em branco, 4 para chapa 1 e 5 

para chapa 2; MAURILÂNDIA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com sete votantes, sendo 7 votos para 

chapa 1 e nenhum para chapa 2; MOZARLÂNDIA nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Mozarlância teve sua 

urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; 

BARRO ALTO nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral 

julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, 

tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata 

da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Barro Alto teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, 

inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral e cédulas colocadas em local indevido; 

INHUMAS nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Inhumas teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 

3º e artigo 41 do regimento eleitoral; LUZIÂNIA nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Luziânia teve sua urna 

impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; ÁGUAS 

LINDAS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 



impostos pela comissão. Aguas Lindas teve sua urna impugnada por depositar os votos 

em local indevido; ITAPURANGA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com dez votantes, sendo 8 votos para 

chapa 1 e 2 para chapa 2; PONTALINA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Pontalina teve sua urna impugnada 

com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; SÃO MIGUEL DO 

ARAGUAIA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com quatorze votantes, sendo 9 votos para chapa 1 e 5 para 

chapa 2; ALTO PARAÍSO nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 5 votos para chapa 1 e 

3 para chapa 2; PIRENÓPOLIS nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Com, seis votantes, sendo 6 votos para chapa 1 e 

nenhum para chapa 2; ABADIÂNIA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Abadiânia teve sua urna impugnada 

por depositar os votos em lugar indevido; VALPARAÍSO nessa Comarca não houve mesa 

coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do 

Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com vinte e quatro 

votantes, sendo 1 nulo por ser voto em separado e não constar identificação no envelope, 

20 votos para chapa 1 e 3 para chapa 2; CARMO DO RIO VERDE nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com cinco 

votantes, sendo 4 votos para chapa 1 e 1 para chapa 2; CRISTALINA nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Cristalina 

teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento 

eleitoral; SANTA CRUZ DE GOIÁS nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 



Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com dez votantes, sendo 2 votos nulos 

por serem votos em separado e não constarem identificação no envelope, 3 para chapa 1 

e 5 para chapa 2; MINAÇÚ, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Minaçu teve sua urna impugnada com fulcro no 

artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; GOIATUBA nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com nove 

votantes, sendo 1 voto em branco, 5 para chapa 1 e 3 para chapa 2; PALMEIRAS DE 

GOIAS nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Palmeiras de Goiás teve sua urna impugnada com fulcro no 

artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; MOSSÂMEDES nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com sete 

votantes, sendo 6 votos para chapa 1 e 1 para chapa 2; NOVA CRIXÁS nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com um 

votante, sendo 1 para chapa 1 e nenhum para chapa 2; SERRANÓPOLIS nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com cinco 

votantes, sendo 2 votos para chapa 1 e 3 para chapa 2; ITAPACI nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com doze 

votantes, sendo 12 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; NIQUELÂNDIA, nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Niquelândia teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 

41 do regimento eleitoral; ISRAELÂNDIA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois 

a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 



conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com cinco votantes, sendo 4 votos 

para chapa 1 e 1 para chapa 2; CRIXAS, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Crixás teve sua urna impugnada com 

fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; ARUANÃ nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Aruanã 

teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento 

eleitoral; CAIAPÔNIA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Com quatorze votantes, sendo 14 votos para chapa 

1 e nenhum para chapa 2; RIALMA nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com dez votantes, sendo 1 voto nulo 

por ausência de assinatura dos mesários (artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento 

eleitoral), 9 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; JATAÍ nessa Comarca não houve 

mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 

34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para 

coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado 

no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Jataí teve sua urna 

impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; SÃO 

DOMINGOS nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. São Domingos teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 

32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; PADRE BERNARDO nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Padre 

Bernardo teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do 

regimento eleitoral; CAMPINORTE nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com nove votantes, sendo 6 votos para 

chapa 1 e 3 para chapa 2; MONTES CLAROS nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 



Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 1 voto em 

separado e nulo pois a sindicalizada está com pendências junto ao Sindicato. A mesma 

Sindicalizada que votou em separado, foi eleita para delegada Sindical, porém foi 

impugnada pelas razões supramencionadas. Continuando a apuração de Montes Claros 

com 7 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; MARA ROSA nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com nove 

votantes, sendo 9 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; JOVIÂNIA nessa Comarca 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com dez 

votantes, sendo 6 votos para chapa 1 e 4 para chapa 2; NERÓPOLIS nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com onze 

votantes, sendo 10 votos para chapa 1 e 1 para chapa 2; PARANAIGUARA nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com seis votantes, sendo 6 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; 

LEOPOLDO DE BULHÕES nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 4 votos para chapa 1 e 

4 para chapa 2; NAZÁRIO nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão 

Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do 

Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme 

consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na 

data e horário impostos pela comissão. Nazário teve sua urna impugnada por ter 

armazenado os votos em lugar indevido; TAQUARAL DE GOIÁS nessa Comarca não 

houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º 

do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Com seis 

votantes, sendo 6 votos para chapa 1 e nenhum para chapa 2; COCALZINHO nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com três votantes, sendo 3 para chapa 1 e nenhum para chapa 2; CIDADE 

OCIDENTAL nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 

sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 



impostos pela comissão. Cidade Ocidental teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 

32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; CACHOEIRA DOURADA nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Cachoeira Dourada teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 

3º e artigo 41 do regimento eleitoral; JANDAIA nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Jandaia teve sua urna impugnada com 

fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; FIRMINÓPOLIS nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Firminópolis teve sua urna impugnada pelas representantes da chapa 1 e 2, 

Maria de Fátima e Suely, tendo em vista que as cédulas originais foram substituídas por 

fotocópias, conforme relatado na ata pelos mesários daquela comarca; POSSE nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Com dezessete votantes, sendo 1 voto em branco, 13 para chapa 1 e 3 para 

chapa 2; Dando sequência à apuração passou a Comarca de nessa Comarca de GOIAS 

não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 

2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado 

Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral 

fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Goiás que 

teve sua urna impugnada pela representante da chapa 2 em razão da ausência do lacre 

amarelo na referida urna; BURITI ALEGRE nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Buriti Alegre teve sua urna impugnada 

com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral; PARAÚNA nessa 

Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na 

inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado 

o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da Comarca. O 

processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário impostos pela 

comissão. Paraúna teve sua urna impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 

do regimento eleitoral; FLORES DE GOIAS nessa Comarca não houve mesa coletora, 

pois a Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. Flores de Goiás teve sua urna 

impugnada com fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral e 

ITAGUARÚ nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a Comissão Eleitoral julgou 

dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento Eleitoral do Sindjustiça, tendo 



sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos conforme consta na Ata da 

Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da Cidade, na data e horário 

impostos pela comissão. Com oito votantes, sendo 8 votos para chapa 1 e nenhum para 

chapa 2. Encerrou-se então a apuração no dia 23/11/2016. Aos vinte e quatro dias no mês 

de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Sindjustiça, presentes o Presidente 

da Comissão e membro da mesa apuradora Edmilson Alves Barbosa, a Vice-presidente e 

membro da mesa apuradora Marina de Fátima Novais de Souza Gondim Leroy e a 

Secretária e membro da mesa apuradora Irene Maria Galvão, com a presença também da 

Representante da Chapa 01 Maria de Fátima da Silva e Kerner Carlos Ferreira Gondim e 

o Representante da Chapa 02 Jorge Eremita Teixeira da Silva, procedeu-se a abertura da 

última urna , da Comarca de EDÉIA, nessa Comarca não houve mesa coletora, pois a 

Comissão Eleitoral julgou dispensável, na inteligência § 2º do art. 34 do Regimento 

Eleitoral do Sindjustiça, tendo sido designado o Delegado Sindical para coletar os votos 

conforme consta na Ata da Comarca. O processo Eleitoral fora realizado no Forum da 

Cidade, na data e horário impostos pela comissão. EDÉIA teve sua urna impugnada com 

fulcro no artigo 32, inciso 3º e artigo 41 do regimento eleitoral. As Comarcas de 

ITAPIRAPUÃ e SANTA HELENA DE GOIÁS, não realizaram o pleito eleitoral, cada 

uma alegando os motivos conforme declarações dos delegados sindicais. A eleição para 

a ecolha dos delegados sindicais, foram realizadas no mesmo dia e horário, porém em 

separado, ficaram da seguinte forma: ABADIÂNIA – Gustavo Wenceslau Silva Arantes; 

ACREÚNA – Viviane de Assis Gomes Paniago; ÁGUAS LINDAS – Valquíria Rosa 

Dantas; ALEXÂNIA– Jurandir Martins do Nascimento; ALTO PARAÍSO – Maria 

Cristina Silva; ALVORADA DO NORTE – Rafael Alves de Araújo; ANÁPOLIS – Ícaro 

Walter Antunes; ANICUNS –Wandelmir Alves Marcelino; APARECIDA DE GOIÂNIA 

– Roberto Gondim Filho; ARAÇU– Egmar Honorato da Silva; ARAGARÇAS– Laura 

Cavalcante Rocha; ARUANÃ– Giulliane Fernanda Silva; AURILÂNDIA– Rodrigo 

Domingues de Godoi; BARRO ALTO– Weber da Silva Meira; BELA VISTA DE 

GOIÁS – Marta Aparecida Rosa; BOM JESUS DE GOIÁS– Mediolcir Soares da Silva; 

BURITI ALEGRE – Caio de Carvalho Junqueira; CACHOEIRA ALTA – Neuzely Paula 

Brás; CACHOEIRA DOURADA DE GOIÁS – Evanildes Maria da Silva Freitas; CAÇU 

– Vanessa Palazzo Borges Severino; CAIAPÔNIA – Lucenir Maria da Costa Dourado; 

CALDAS NOVAS – Marcus Vinícius de Souza Silva; CAMPINORTE – Wagner Addes 

da Silva; CAMPOS BELO – Érica Neres de Oliveira; CARMO DO RIO VERDE – 

Cristina Patrício Silva Liégio; CATALÃO– Leônidas Gimenes Filho; CAVALCANTE – 

Emisael José Souza; CERES – David Júnior de Oliveira; CIDADE OCIDENTAL – 

Carlos Henrique O. de Albuquerque e Melo, apesar de não ter havido eleição para 

Delegado Sindical; COCALZINHO – Danilo Ariel Barbosa Neves; CORUMBÁ DE 

GOIÁS – Edilene Freitas Gonçalves dos Santos; CORUMBAÍBA– Paulo Eduardo 

Messias Pacheco; CRISTALINA – Fabíola Risoleta Três; CRIXÁS – Michel Yamaguchi; 

CROMÍNIA – Luciano Márcio Gonçalves; CUMARI – Luana Jardim de Faria; EDÉIA 

– Maria Rosa de Oliveira Naves; ESTRELA DO NORTE – Waldemar Lopes da Silva 

Neto; FAZENDA NOVA – Orivaldo Rodrigues Souza; FIRMINÓPOLIS – Carlos 

Antônio da Silva; FLORES DE GOIÁS – Kélia de Sousa Costa Marchese; FORMOSA – 

Wilton Passos; FORMOSO – não elegeram Delegado Sindical; GOIANÁPOLIS – Paula 

Chaves Cruz; GOIANDIRA – Edilmar Mendes Neto; GOIANÉSIA – Spartacus Batista 

Louzada; GOIANIRA – Henrique Marinho Amorim; GOIÁS – João Batista Inácio Leão; 

GOIATUBA – Murilo Silveira e Pimentel; GUAPÓ– Helenice Marques Silva Lúcio; 

HIDROLÂNDIA– João Geraldo Camilo; IACIRA – Rosângela Maria Dalenogari Costa; 

INHUMAS – Fernando Antônio de Souza Ferreira; IPAMERI– Keila Cristina Silva; 

IPORÁ– Wellington Ferreira Gonçalves; ISRAELÂNDIA– Wilmar Marques de  



Carvalho; ITABERAÍ– Aleomar Ivo Dias; ITAGUARÚ– Fernanda Gracille Borges; 

ITAJÁ– Vanuza Borges Paulino; ITAPACI – Osimar Melo de Holanda; ITAPIRAPUÃ 

– Não Houve eleição na comarca; ITAPURANGA– Valdemir Moreira da Silva; 

ITAUÇU– Ézio Januário Mendes; ITUMBIARA – Marina de Fátima Novais de Souza 

Gondim Leroy; IVOLÂNDIA– Luís César Lemes Ferreira; JANDAIA– Elto Iris da 

Silveira; JARAGUÁ – Gustavo Kenji Bando; JATAÍ – Não houve eleição para delegado; 

JOVIÂNIA – Valéria Alves de Castilho; JUSSARA – Mário Augusto de Assis; 

LEOPOLDO DE BULHÕES – Humberto de Alencar Nunes da Costa; LUZIÂNIA – 

Maria Ednalma de Freitas Queróz Leles; MARA ROSA – Osmair Bráz da Silva; 

MAURILÂNDIA – Hellenn Mara Magalhães Lima; MINAÇU– Marilene Ferreira 

Coelho; MINEIROS– Fayris Raul Vilela Rezende; MONTES CLAROS – Sônia 

Aparecida de Souza Brito; MONTIVIDIU – Estefane Pereira Leite Morbeck Barros; 

MORRINHOS – Elecilda Maria da Silva Marcelino; MOSSAMEDES– Flávio Vieira 

Lopes Montalvão; MOZARLÂNDIA – Edmilson Alves Barbosa; NAZÁRIO – Não 

houve eleição para delegado; NERÓPOLIS– Não houve eleição para delegado; 

NIQUELÂNDIA– Simone Mendes de Morais; NOVA CRIXÁS – Macigledson Gomes 

de Lima; NOVO GAMA – Elvis da Cunha Pereira; ORIZONA– Clarice Fernandes de 

Oliveira Mendes; PADRE BERNARDO – Dione Costa da Silva; PALMEIRAS DE 

GOIÁS– Luiz Urias Rodrigues; PANAMÁ – Maria das Graças de Castilho Souza; 

PARANAIGUARA– Simone Alves de Lima Fernandes; PARAÚNA– Karlla Heloísa 

Tavares Siqueira; PETROLINA DE GOIÁS– Elaine Gomes Pereira da Silva Lima; 

PIRACANJUBA– Roberto Antônio Ribeiro; PIRANHAS– José Vieira da Conceição; 

PIRENÓPOLIS– Carlito Jesus de Oliveira; PIRES DO RIO– Marilene de Castro 

Fernandes; PLANALTINA–Maria Helena Carneiro da Silva; PONTALINA– Carlos 

Marques de Siqueira; PORANGATU– Andréa Pereira Martins Fonseca Ramos; POSSE– 

Não houve eleição para delegado; QUIRINÓPOLIS– Samuel Silvério de Oliveira; 

RIALMA– José Venério de Carvalho; RIO VERDE– Cleusmar Borges de Souza 

Macerdo; RUBIATABA– Ebval da Costa Muniz; SANCLERLÂNDIA– Leonardo José 

da Silva; SANTA CRUZ – Eliene Alves Ferreira Dâmaso; SANTA HELENA– Não 

houve eleição; SANTA TEREZINHA – José Fernandes de Barcelos Júnior; SANTO 

ANTÔNIO DO DESCOBERTO– Cleiton da Silva Penha Rocha; SÃO DOMINGOS – 

Maria do Pérpetuo Socorro Fernandes Melo; SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS – 

Antônio Carvalho Neto; SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA– Henrique Batista Leite; SÃO 

SIMÃO– Ana Carolina Romero Martins Campaúva; SENADOR CANEDO– Não houve 

eleição para delegado; SERRANÓPOLIS– Sharlei dos Santos Soares; SILVÂNIA– 

Ronaldo Tavares Silva; TAQUARAL– Ana Paula Morais da Luz; TRINDADE– Marcelo 

Marques de Oliveira; TURVÂNIA– Célio Paulino de Araújo; URUAÇU– Lucicléia dos 

Santos Silva; URUANA– Alzemar José Lucas; URUTAÍ– Dália Silva Oliveira; 

VALPARAÍSO– Tárcio Gomes de Oliveira Lima; VARJÃO– Maura Franco da Silva 

Oliveira; VIANÓPOLIS– Edileusa Cotrim Corrêa; Encerrando então a contagem dos 

votos, apurados 100% das urnas, no total de 3.862 eleitores, compareceram às urnas para 

votação 1.595 eleitores sindicalizados, dos quais a Chapa 01 obteve 1.101 votos, e a chapa 

02 obteve 452 votos, sendo 34 votos nulos e 08 votos brancos, conforme consta no mapa 

de apuração individual de cada comarca, que segue em anexo a Ata de eleição. 

Declaramos vencedores das Eleições do SINDJUSTIÇA 2016, para triênio 2017/2020, a 

Chapa 01 – SERVIDOR RESPEITADO – EXPERIÊNCIA PARA FAZER MAIS E 

MELHOR, composta pelos membros: Presidente: Rosângela Ramos de Alencar, Vice 

Presidente: Mara Cristina Ferreira, Vice Presidente para Planejamento e Finanças: Irismar 

Dantas de Souza, Vice Presidente para Assuntos Esportivos e Sócios Culturais: Eduardo 

Faria de Araújo, Vice Presidente para Sec. Comunicação Div. e Imprensa: Fabrício 



Duarte de Sousa, Vice Presidente para Assuntos Administrativos: Kerner Carlos Ferreira 

Gondim, Vice Presidente Para Assuntos Jurídicos: Luzo Gonçalves dos Santos, Vice 

Presidente para Assuntos das Comarcas do Interior: Fábio Pereira de Queiroz, conselho 

fiscal: Luiz Carlos Bontempo, Cleuvimar Selvo Peres, Katia Cristina Lima Oliveira 

Lemos, Suplentes: Maria de Fátima da Silva, Maria do Perpétuo do Socorro F. Melo, 

Ariston Jorge Meireles. Esta Comissão Eleitoral e mesa apuradora dos votos, declara 

encerrados os trabalhos da apuração dos votos e da eleição. Aguardando a confirmação 

da data da posse, para que surtam todos os efeitos legais. Os representantes da Chapa 02 

aguardaram até as 18:42hs, não mais querendo esperar, comprometendo-se a assinar no 

dia seguinte este documento enquanto que os representantes da Chapa 1 permaneceram 

acompanhando a lavratura desta ata até o seu término. Os trabalhos de registro do 

histórico resumido deste pleito eleitoral prosseguiram até as 22:10h. Nada mais havendo 

para constar, Eu, Irene Maria Galvão, Secretária geral e 3º membro da mesa apuradora de 

votos, lavrei a presente e assino junto com os demais presentes. 

 

EDMILSON ALVES BARBOSA -Presidente da Comissão Eleitoral 
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MARIA DE FÁTIMA DA SILVA – Fiscal da Chapa 01 

 

KERNER CARLOS FERREIRA GONDIM – Fiscal da Chapa 01 

 

JORGE EREMITA TEIXEIRA DA SILVA – Fiscal da Chapa 02 
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