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 Ata de Apuração das Eleições para a Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal 

e Delegacias Sindicais do SindPFA para o triênio 2022 a 2024 
 

No dia 26 de novembro de 2021, na Sede do Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários – SindPFA, 

localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco H, Edifício Central Brasília, Salas 1304/1306, Asa Norte, 

Brasília/DF, CEP 70.040-904, em obediência ao art. 57, § 3º, do Estatuto da entidade, os membros da 

Comissão Eleitoral Central, presidida por mim, Sávio Silveira Feitosa, e secretariada por Sebastião Cunha 

Parreira e Paulo Leite Pinheiro, reuniram-se para realizar a apuração e totalização em âmbito nacional dos 

votos nas Eleições para a Diretoria Colegiada, o Conselho Fiscal e as Delegacias Sindicais do SindPFA 

para o mandato de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024, realizadas em Assembleia Geral 

Ordinária no dia 25 de novembro de 2021, por convocação do Edital nº 3/2021, de 25/9/2021. As Eleições 

foram realizadas de forma eletrônica, não presencial, e o voto por meio de formulários desenvolvidos na 

ferramenta SurveyMonkey, cujos convites para resposta, pessoais e intransferíveis, foram enviados 

diretamente aos eleitores nos respectivos e-mails cadastrados junto ao SindPFA, mantido o sigilo do voto. As 

Eleições ocorreram de forma tranquila, sem nenhum registro de intercorrência ou problema técnico. Nas 

Eleições de âmbito nacional, para a Diretoria Colegiada e o Conselho Fiscal, 876 filiados estavam aptos a 

votar. Destes, 258 compareceram, o que representa 29,5%, restando uma abstenção de 70,5%. Foram obtidos 

os resultados a seguir. Para a Diretoria Colegiada, o total de votos apurados foi de 258, a Chapa “Unidade e 

Resistência” alcançou 244 votos e houve 14 votos em branco, nenhum voto nulo ou anulado; tendo sido 

eleita, com a totalidade dos votos válidos, a chapa única, cuja composição é de JOÃO DALDEGAN SOBRINHO 

para Presidente; DJALMARY DE SOUZA E SOUZA para Vice-Presidente; SILVANA LIMA MARTINS para 

Diretora Financeira e CAMILA ALVES BATISTA sua suplente; FRANCISCO JOSÉ CARTAXO LEITE para Diretor 

Parlamentar e EGON KRAKHECKE seu suplente; EMERSON LUIS SCHMIDT para Diretor de Política Agrária e 

LUBER KATIA DE OLIVEIRA NETO sua suplente; EVANE FERREIRA JUNIOR para Diretor de Formação 

Profissional e DEODATO DO NASCIMENTO AQUINO seu suplente; JOÃO JOSÉ DE SOUZA CRUZ para Diretor 

Sindical e CÂNDIDO NETO DA CUNHA seu suplente; EMERSON LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR para Diretor 

Jurídico e ERNESTO SANTANA DOS REIS seu suplente; e AFONSO ANIBAL BRASIL VIEIRA para Diretor de 

Aposentados e PAULO ROBERTO DAVID DE ARAUJO seu suplente. Para o Conselho Fiscal, o total de votos 

apurados foi de 258; a Chapa “Contas Abertas” alcançou 246 votos, houve 12 votos em branco, nenhum voto 

nulo ou anulado; sendo eleita, com a totalidade dos votos válidos, a chapa única, cuja composição tem como 

membros titulares GERALDINO GUSTAVO DE QUEIROZ TEIXEIRA, EMANUEL OLIVEIRA PEREIRA e REGINALDO 

TOLEDO RUIZ; e suplentes ANDRÉ FERNANDO DOSUALDO, TERESINHA DE JESUS COSTA LIMA e EDGAR 

PAULINO DE SOUSA. Nas Eleições de âmbito regional, para as Delegacias Sindicais, haviam candidaturas 

para 11 das 31 unidades descentralizadas do SindPFA, as quais abrigam, ao todo, 342 filiados aptos a votar, 

tendo comparecido 132 deles, representando 38,6% e restando uma abstenção de 61,4%. Para a Delegacia 

Sindical do Pará, 43 filiados estavam aptos a votar e, destes, 9 compareceram, o que representa 20,9%, 

restando abstenção de 79,1%; a Chapa única “União e luta”, composta por CAROLINA DOS SANTOS ARAUJO 

para Delegada Sindical, recebeu 8 votos, sendo eleita com a totalidade dos votos válidos; houve 1 voto em 

branco, nenhum nulo ou anulado. Para a Delegacia Sindical de Pernambuco, 38 filiados estavam aptos a 

votar e, destes, 14 compareceram, o que representa 36,8%, restando uma abstenção de 63,2%; a Chapa única 

“SindPFA na luta”, composta por PRISCILLA FERREIRA MARTINELLI para Delegada Sindical, recebeu 13 votos, 

sendo eleita com a totalidade dos votos válidos; houve 1 voto em branco, nenhum nulo ou anulado. Para a 

Delegacia Sindical de Goiás, 29 filiados estavam aptos a votar e, destes, 14 compareceram, o que 

representa 48,3%, restando uma abstenção de 51,7%; a Chapa única “União faz a força”, cuja composição é 

de MARCELO SCOLARI GOSCH para Delegado Sindical e AUGUSTO MOUSINHO TEIXEIRA PEIRÓ seu 

suplente, recebeu todos os 14 votos, sendo eleita com a totalidade dos votos válidos; nenhum em branco, 

nulo ou anulado. Para a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, 22 filiados estavam aptos a votar e, destes, 8 

compareceram, o que representa 36,4%, restando uma abstenção de 63,6%; a Chapa Única, composta por 
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EDSON VALÉRIO NUNES para Delegado Sindical e VANILTON RIBEIRO DOS SANTOS seu suplente, recebeu 7 

votos e foi eleita com a totalidade dos votos válidos; houve 1 voto em branco, nenhum nulo ou anulado. 

Para a Delegacia Sindical de São Paulo, 37 filiados estavam aptos a votar e, destes, 16 compareceram, o 

que representa 43,2%, restando uma abstenção de 56,8%; a Chapa única “Carreira Forte”, composta por 

FRANCISCO MIGUEL MANOVEL MAROTE para Delegado Sindical, recebeu 15 votos foi eleita com a 

totalidade dos votos válidos; tendo havido 1 voto em branco e nenhum nulo ou anulado. Para a Delegacia 

Sindical do Paraná, 30 filiados estavam aptos a votar e, destes, 11 compareceram, o que representa 36,7%, 

restando uma abstenção de 63,3%; a Chapa única “Essa luta é de todos”, composta por DANIEL SIMEONI DE 

OLIVEIRA para Delegado Sindical e GERALDO BATISTA MARTINS seu suplente, recebeu 10 votos, sendo eleita 

com a totalidade dos votos válidos; houve 1 voto em branco, nenhum nulo ou anulado. Para a Delegacia 

Sindical do Maranhão, 62 filiados estavam aptos a votar e, destes, 15 compareceram, o que representa 

24,2%, restando uma abstenção de 75,8%; a Chapa única “Avante SindPFA”, composta por JOSEANE 

ALMEIDA LIMA DA SILVA para Delegada Sindical e JOVENILSON CORREA ARAUJO seu suplente, recebeu 

todos os 15 votos, sendo eleita, com a totalidade dos votos válidos; nenhum em branco, nulo ou anulado. 

Para a Delegacia Sindical do Amazonas, 16 filiados estavam aptos a votar e, destes, 8 compareceram, o que 

representa 50%, restando uma abstenção de 50%; a Chapa “Sempre Juntos”, composta por JOSE DE JESUS 

SANTOS LOBATO para Delegado Sindical, recebeu 7 votos, sendo eleita com a totalidade dos votos válidos; 

houve 1 voto em branco, nenhum nulo ou anulado. Para a Delegacia Sindical do Mato Grosso do Sul, 31 

filiados estavam aptos a votar e, destes, 15 compareceram, o que representa 48,4%, restando uma abstenção 

de 51,6%; a Chapa “Sempre Verde”, composta por JURANDIR VIEIRA GOIS para Delegado Sindical e 

MARCIAL CANO DA MOTA seu suplente, recebeu 14 votos, sendo eleita com a totalidade dos votos válidos; 

houve 1 voto em branco, nenhum nulo ou anulado. Para a Delegacia Sindical de Tocantins, 18 filiados 

estavam aptos a votar e, destes, 11 compareceram, o que representa 61,1%, restando uma abstenção de 

38,9%; a Chapa “União”, composta por BENJAMIM AURÉLIO MENDES para Delegado Sindical e LUCIENE 

MARTINS DOS SANTOS SENA sua suplente, recebeu todos os 11 votos, sendo eleita com a totalidade dos 

votos válidos; nenhum voto em branco, nulo ou anulado. Para a Delegacia Sindical do Sul do Pará, 16 

filiados estavam aptos a votar e, destes, 11 compareceram, o que representa 68,8%, restando uma abstenção 

de 31,2%; a Chapa “Equilíbrio e Direção”, composta por HELBERTH BRAZ FERNANDES para Delegado Sindical 

e ADELSON TELES CARVALHO seu suplente, recebeu todos os 11 votos, sendo eleita com a totalidade dos 

votos válidos; nenhum voto em branco, nulo ou anulado. Não tendo havido chapas eleitas para Delegado 

Sindical nas regionais Sede, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Acre, 

Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Amapá, Alagoas, Sergipe, Piauí, Roraima, Distrito 

Federal, Médio São Francisco e Oeste do Pará, estas Delegacias Sindicais estarão vagas a partir de 1º de 

janeiro de 2022, sujeitando-se o seu preenchimento à nomeação pela Diretoria Colegiada, conforme o 

Estatuto, art. 37, § 9º. Os resultados transcritos nesta ata estão sintetizados em Tabela de Apuração anexa. 

Acompanham também em anexo os relatórios de votação na ferramenta utilizada e a listagem dos filiados 

que compareceram às Eleições. Sem mais a tratar, eu, Sávio Silveira Feitosa, CPF nº 819.790.883-49, 

Presidente da Comissão Eleitoral Central, lavro a presente Ata de Apuração. 
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