
REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – 2020, REALIZADA AOS 17 DE 

OUTUBRO DE 2020, ÀS 09h00.  

  

DECLARAÇÃO  

  

Eu, Antônio Francisco Coutinho Pereira, candidato a presidente do SINDJUS-MA, 

pela Chapa 01, portador do RG nº  124588399-0 SSP/MA, e do CPF nº 

001.242.45366, declaro, para fins de aprovação da Ata da 25ª Reunião da Comissão 

Eleitoral do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão – 2020, 

realizada aos 17  (dezessete) dias do mês de outubro de 2020, às 09h00, de forma 

virtual, através do aplicativo TeamLink. Registro que após a exposição do presidente 

da Comissão Eleitoral, acerca da necessidade de completar a lista de mesários para 

as Eleições Gerais do Sindjus-MA, marcada para 04 de novembro do corrente ano, 

CONCORDEI em ajudar a completar a lista de mesários.  CONCORDEI com a 

inclusão do parágrafo único ao Artigo 26 do Regimento Eleitoral com a seguinte 

redação: “Artigo 26 (...). Parágrafo Único – Nas Comarcas com até 25 (vinte e 

cinco) filiados, as mesas coletoras de votos poderão ser constituídas por 

apenas uma pessoa, que acumulará as funções de presidente e secretário(a).” 

CONCORDEI com a inclusão do parágrafo único ao Artigo 2º do Manual de Instrução 

para Mesários, com a seguinte redação: “Artigo 2º (...). Parágrafo Único – Nas 

Comarcas com até 25 (vinte e cinco) filiados, as mesas coletoras de votos 

poderão ser constituídas por apenas uma pessoa, que acumulará as funções de 

presidente e secretário(a).” Por fim, SUGERI à Comissão Eleitoral que fosse 

providenciado material publicitário (vídeo, banners, etc), para esclarecer os filiados 

sobre todo o processo eleitoral, urnas itinerantes, e as medidas de segurança 

sanitárias. Declaro, ainda, que li e estou de acordo com o inteiro teor da referida Ata.  

  

Caxias (MA), 17 de outubro de 2020.  
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