
 

ANEXO III 

RECURSO CONTRA RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL para eleição dos 

membros da sociedade civil organizada para composição do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano, constante no item 16 do Edital n. 01/2021, publicados no 

endereço eletrônico (www.belem.pa.gov.br/cdu).  

Eu, WALBER LOPES DE ABREU, portador(a) do documento de identidade n 

2122542, inscrição CPF/MF n 424.643.072-20, apresento recurso junto a Comissão 

Eleitoral contra decisão eleição dos membros da sociedade civil organizada para 

composição do Conselho de Desenvolvimento Urbano.  

A decisão objeto de contestação é o Indeferimento de Homologação da inscrição ao 

edital mencionado (explicitar a decisão que está contestando).  

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 200 

palavras):  

O Sindicato, insatisfeito com a decisão da Comissão Eleitoral, que fundamentou o 

indeferimento do registro de candidatura nos itens 6 e 7 do edital de convocação, 

acrescentou no parecer que a instituição deixou de juntar a Carta Sindical, documento 

que seria de suma importância para o feito, coleciono os referidos itens: 

“6. Para se candidatar como membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CDU) ou ter apenas direito a voto, entidades e movimentos sociais e 

populares deverão estar constituídas no Município de Belém há pelo menos 24 (vinte e 

quatro) meses anteriores à data da publicação deste edital.  

7. As entidades e movimentos sociais e populares para serem candidatos (as) ou ter 

direito a voto, devem, obrigatoriamente, ter objetivos ou atividades relacionadas ao 

planejamento e desenvolvimento urbano do Município de Belém.” 

Na oportunidade, informo que o SINDPROIFESPA atende as exigências do Edital em 

questão. É uma Entidade constituída a 06 anos possuindo Carta Sindical, que na 

atualidade é denominada Registro Sindical, conforme foi anexado no ato da inscrição.       

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as 

abaixo:  

1- Documento de Contestação, e 

2- Registro Sindical   

Belém, 10 de setembro de 2021. 



A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CDU) 
 

 

 

Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior no 

dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá 

no estado do Pará (SINDPROIFES-PA), nesta ato representado pelo seu 

Presidente/diretor, com as devidas considerações e apontamentos requerer 

junto a comissão eleitoral, a reanálise do cadastro de inscrição da entidade, 

neste limiar, apresenta junto a comissão,  com o devido acato: 

 

RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA C/C PEDIDO 

DE EXCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS. 

Em face de decisão exarada pela comissão eleitoral. 

 

PRELIMINAR 

É com estupefar que a entidade sindical recebe a informação do 

INDEFERIMENTO para concorrer a uma cadeira do conselho municipal de 

desenvolvimento urbano, considerando uma falsa lógica de não sermos uma 

entidade com fins previsto em edital e “não termo registro sindical”.  

Somente pelo fato de sermos uma entidade com inscrição estadual e com sede 

em Belém, já seria motivo suficiente para esta comissão, que representa um 

GOVERNO, que deveria ter por princípio a inclusão e a socialização das 

discussões, e que neste ato busca desqualificar uma entidade representativa 

das professoras e dos professores do ensino superior, LEGALMENTE 

CONSTITUIDA, mesmo que não tivesse registro sindical, que não é o caso, 

pelo simples fato de ser uma associação, na forma da Lei, com mais de cinco 

anos de atuação, deste princípio já seria o suficiente para o reconhecimento da 

legitimidade e da legalidade para a participação desta entidade sindical. 

Ademais temos que levar especial atenção quando falamos de uma eleição 

para um conselho municipal de desenvolvimento urbano, onde a atividade fim 

neste caso é a representação para o desenvolvimento de uma cidade, onde a 

entidade é um dos elementos ou segmento que representa os cidadãos desta 

cidade, com total interesse em politicas de desenvolvimento urbano, pois é 

parte dos interesses dos nossos filiados.  



 Mediante a situação anômala da decisão desta comissão, que não DEVE 

ESQUECER QUE É A REPRESENTAÇÃO DESTE GOVERNO ATUAL, 

pergunto: Este mesmo GOVERNO PEDE CARTA SINDICAL PARA 

NEGOCIAR COM AS ENTIDADES SINDICAIS QUE REPRESENTAM OS 

TRABALHADORES? Neste caso estamos falando de algo que tem relação 

direta, com a atividade fim ao qual a entidade sindical se faz representar, mas 

ainda assim é pacificado quer seja nas contendas administrativas e mesmo nas 

judiciais, que não é um elemento impeditivo de representação, participação e 

negociação. 

Dentro deste cenário, nos leva a crer que tal decisão não passa de um 

arremedo político, para impedir a participação desta entidade sindical, 

utilizando um argumento da unicidade sindical, imposta por governos 

ditatoriais, mas que não se  enquadra ao caso em tela, pois além da entidade 

possuir o instrumento dito pela comissão como ausente, que seria de fácil 

saneamento, bastava que a comissão abrisse prazo para esta finalidade, fato 

este que na administração pública é procedimento comum, especialmente para 

aqueles que são afeto a mesma.  Considerando que esta entidade sindical 

possui Registro sindical (de acordo com Nota Técnica 26520/2021/MEC/DOU, 

de 15/06/2021, Seção 1, N 110, pag. 27), facilmente seria realizado o 

saneamento, bem como esta entidade iria solicitar que o tratamento fosse 

equânime para todas as entidades correlatas.  Tal decisão da comissão não 

deverá prosperar, pois cremos que ela terá discernimento para reconsiderar 

seu posicionamento, considerando que a manutenção, acarretará 

prolongamento das discussões, quer seja na seara política, quer seja na seara 

judicial, por se tratar de um ato, antidemocrático e acima de tudo autoritário, 

que vem de encontro com a história de luta de nossa entidade sindical 

representativa de classe do Magistério Federal (MS e EBTT). 

Lembrando que consta em nossa carta magna “... todos são iguais perante a 

lei...”, neste referido dispositivo que versam sobre os direitos individuais, que 

deve ser interpretado como direito cidadão, nos traz os ensinamentos básicos 

para uma vida digna e saudável em sociedade, entre elas os direitos negativos 

e o direito de resistência aos desmandos estatais. 

Vejamos que no inciso XXXIV, a, da referida premissa, confere ao cidadão o 

direito de peticionar ao Estado, como forma de defesa dos direitos, contra 

legalidade ou abuso de poder. Neste sentido, a Carta Suprema não limitou o 

direito de peticionar a qualquer forma pré-estabelecida pelo poder público, 

portanto, não poderá a administração, de qualquer esfera, limitar algo que este 

direito em razão de não considerar a petição, por não seguir o modelo do 

“ANEXO”, mesmo que previsto em edital. 

 

 



DOS FATOS E DIREITOS 

O Sindicato, ora recorrente, insatisfeito com a decisão da Comissão Eleitoral, 

que fundamentou o indeferimento do registro de candidatura nos itens 6 e 7 do 

edital de convocação, acrescentou no parecer que a instituição deixou de juntar 

o Registro Sindical (Nota Técnica 26520/2021/ME DOU, de 15/06/2021, Seção 

1, N 110, pag. 27), documento que seria de suma importância para o feito, 

coleciono os referidos itens: 

 

6. Para se candidatar como membro do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CDU) ou ter apenas direito a voto, 
entidades e movimentos sociais e populares deverão estar 
constituídas no Município de Belém há pelo menos 24 (vinte e 
quatro) meses anteriores à data da publicação deste edital.  

7. As entidades e movimentos sociais e populares para serem 
candidatos (as) ou ter direito a voto, devem, obrigatoriamente, 
ter objetivos ou atividades relacionadas ao planejamento e 
desenvolvimento urbano do Município de Belém. 

 

No tocante ao itens “6” questiono:  Quando podemos considerar uma pessoa 

jurídica constituída? Após a resposta a comissão perceberá que a indicação do 

ítem “6” no parecer cai por terra. 

Apesar da Comissão ser bastante subjetiva ao ítem “7”, devemos tecer alguns 

comentários quanto ao tema: 

Em primeiro o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e 

Cametá no estado do Para (SINDPROIFES-PA) é uma entidade constituída por 

Professores das instituições Federais do Pará, ressalta-se, de nível superior, 

englobando professores da Universidade Federal do Pará – UFPA, 

Universidade Rural da Amazônia – UFRA e Instituto Federal do Pará – IFPA. 

Cremos que a comissão ao indicar tal dispositivo, sequer se deu ao trabalho de 

tentar compreender o tamanho e alcance desta entidade, da pluralidade e 

interdisciplinaridade, combinado com o intercâmbio de conhecimento que esta 

entidade sindical pode agregar ao trabalho do Conselho. 

Nós, professores das instituições Federais de ensino superior, temos por regra 

do nosso labor contribuir para o engrandecimento da sociedade, nos doando e 

nos qualificando, para sempre oferecer o melhor que podemos a nossa 

sociedade, e não será neste momento que nos frustraremos, este é nosso 

dever profissional, porém, acima de tudo moral.   



O item do edital que prevê os documentos exigidos, abaixo transcrito, 

demonstra não há EXIGÊNCIA, sendo de modo ÚNICO ao SINDPROIFES-PA, 

vejamos os documentos solicitados: 

8.2. As entidades ou movimentos sociais e populares que se 
candidatarem como eleitor(a) ou candidato(a) a vaga no 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CDU) devem 
anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  
a) 01 (uma) via preenchida da Ficha de Inscrição disponível no 
sítio oficial da Prefeitura Municipal de Belém 
(www.belem.pa.gov.br/cdu); 
 b) 01 (uma) cópia do documento de identificação com foto e 
CPF/MF do representante legal; c) 01 (uma) cópia da ata de 
eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada em 
cartório;  
d) 01 (uma) cópia do estatuto ou documentação de 
constituição, comprovando área de atuação, segmento da 
sociedade civil a que pertence e data da constituição; 
 e) 01 (uma) cópia do CNPJ atualizado; 
 f) 01 (uma) cópia de documento que comprove a atuação no 
Município de Belém, tais como atas de reunião, eventos 
promovidos, relatórios de atividades, atesto de órgãos públicos 
que comprovem a existência da entidade ou movimento social; 
 g) 01 (uma) cópia do comprovante de endereço da entidade ou 
movimento social; 
 h) 01 (uma) via de ofício assinado pelo representante legal e 
endereçado à Comissão Eleitoral, sediada na Secretaria 
Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão 
(SEGEP), com endereço a Avenida José Malcher n° 2110, São 
Brás, CEP n° 66.060-230, Belém/PA, indicando o nome da 
pessoa que representará a entidade ou movimento social no 
processo de eleição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CDU);  
i) 01 (uma) cópia de documento de identificação com foto, 
inscrição no CPF/MF e comprovante de endereço do 
representante indicado pela entidade ou movimento social para 
participar do processo de eleição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CDU). 
 

Aos nossos olhos, superada esta fundamentação desproporcional da 

comissão, solicito a comissão que nos informe qual a natureza jurídica sindical, 

e quais os efeitos que a carta sindical trazem à baila do interesse hora em 

contenda? Caso haja verossimilhança com a fundamentação, desde já nos 

desculpamos e aceitamos o indeferimento. Como sabemos que não há, 

sigamos aos demais pontos.  

Além do Edital não exigir em qualquer momento Registro Sindical, gostaria que 

a comissão dirimisse o entendimento do edital, onde restringe os 

representantes dos trabalhadores ao SINDICATO? 

Ressaltamos que esta entidade possui Registro Sindical (DOU, de 15/06/2021, 

Seção 1, N 110, pag. 27), porém não foi juntada, por não está como pré-

requisito no edital, para tanto que esta informação é verdadeira que ao 

checarmos a documentação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do 

http://www.belem.pa.gov.br/cdu


Brasil – CTB, não consta qualquer chancela do Ministério do trabalho/Ministério 

da Economia. 

Demonstrando que não temos animosidade com “A” ou “B”, notamos também 

que a Central única dos Trabalhadores – CUT, não juntou qualquer 

documentos que prove o registro junto ao ministério competente, na mesma 

esteira vai o Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramos 

Financeiro do Estado do Pará (Sindicato dos Bancários. 

DO PEDIDO 

Neste sentido, podemos constatar que o processo está viciado, onde pra um 

exige-se algo além e para outros não, neste sentido solicitamos: 

1- Que seja dado vistas deste recurso ao Ministério Público Estadual, 

considerando-se que este já atua como custos legais. 

 

2- Solicito o desfazimento da Comissão Eleitoral, considerando que 

notadamente há indícios de pessoalidade ao caso concreto, sendo exigido ao 

recorrente carta sindical, de forma singular. 

 

3- Solicito que seja dado conhecimento ao titular da pasta, com pedido de 

abertura de procedimento apuratório, considerando todo explanado. Ressalto 

que mesmo havendo mudança, homologando da inscrição deste sindicato, 

devem ser apuradas as condutas dos servidores envolvidos, uma vez que a 

transgressão já está configurada.  

 

4- Em caso de não acolhimento do pedido “2”, solicitamos homologação da 

candidatura desta Instituição. 

 

5- Em caso de não acolhimento do recurso, por não estar no limitado e/ao 

padrão estabelecido no “ANEXO”, tal como limitado as 200 (duzentas 

palavras), solicito, que seja declarado o motivo do não acolhimento, pois, toda 

decisão deve ser fundamentada. 

 

6- Pedimos cópia inteiro teor do processo de inscrição das entidades, 

devidamente numeradas e rubricada pelo seus membros. 

Atenciosamente 

 

 

WALBER LOPES DE ABREU 

Presidente/Diretor 
SINDPROIFES-PA 

 





Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021022300025
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SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTRO SINDICAL

DESPACHOS DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a irregularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
6761/2021/ME (13675176), resolve:

ARQUIVAR o pedido de alteração estatutária n.º 19964.101698/2021-52, de
interesse do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS E
FARMACEUTICAS DE TRES LAGOAS-MS, CNPJ 16.586.375/0001-15, com respaldo no art. 22,
inciso I, da Portaria 17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais,
considerando a irregularidade do processo, e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7169/2021/ME (13736553), resolve:

ARQUIVAR o pedido de registro de alteração estatutária do SINVAC - SIND
EMPR EMPR VIGILANCIA TRANSP VALORES REGIAO SUL SC, CNPJ 00.115.169/0001-97,
Processo 14021.105445/2020-01 , nos termos do inciso VI do art. 22 da Portaria
17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a irregularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7073/2021/ME (SEI 13721543), resolve:

ARQUIVAR o pedido de alteração estatutária n.º 19964.101780/2021-87, de
interesse do siticon - SITICON SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CO N S ,
CNPJ nº 82.717.786/0001-27, nos termos do art. 22, inc. I, da Portaria nº 17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7716/2021/ME (13806233), resolve:

PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 46204.010121/2016-40, de
interesse do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do
Município de Itapicuru - Bahia, CNPJ 13.341.524/0001-98, para representação da categoria
dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, nos termos do Decreto Lei 1166/1971, em área igual e inferior a 02 (dois)
módulos rurais ativos e aposentados, com abrangência municipal e base territorial no
município de Itapicuru, Estado da Bahia, nos termos dos arts. 14 e 15 da Portaria
17.593/2020, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7619/2021/ME (13795418), resolve:

PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 46204.010257/2016-50, de
interesse do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de
Uibaí - Bahia, CNPJ 14.140.636/0001-43, para representação da categoria dos
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, proprietários ou não, que
exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, com área não superior a 02 (dois) módulos rurais, nos termos do Decreto Lei
1166/1971, ativos e aposentados, com abrangência municipal e base territorial no
Município de Uibaí, Estado da Bahia, nos termos dos arts. 14 e 15 da Portaria 17.593/2020,
para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a irregularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7436/2021/ME (13771510), resolve:

ARQUIVAR o pedido de registro sindical n.º 46204.013054/2016-15, de
interesse do Sindicato Rural de Itabela, inscrição no CNPJ n.º 02.295.168/0001-05, nos
termos do art. 22, inciso I c/c art. 47 da Portaria n° 17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, e
com fundamento na Nota Técnica SEI nº 7684/2021/ME (13803270), resolve: DEFERIR o
pedido de registro do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMILIARES DE QUIXERAMOBIM - CE, CNPJ 07.746.001/0001-29, Processo
n° 46205.003357/2015-39, para representar a Categoria Profissional dos trabalhadores
rurais agricultores e agricultoras familiares aqueles que, ativos ou aposentados,
proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural individualmente ou em regime
de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1166/1971, em área igual ou inferior a 2
(dois) módulos rurais, com abrangência municipal e base territorial no Município de
Quixeramobim, Estado do Ceará, nos termos do art. 21, inciso I, da Portaria
17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais,
considerando a irregularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7486/2021/ME (SEI 13777250), resolve:

ARQUIVAR o Pedido de Registro Sindical nº 46205.014420/2015-62, do
interesse do Sindicato Unificado dos Professores em Educação do Município de Pacatuba -
CE, CNPJ 23.118.704/0001-69, nos termos dos incisos I e VI do art. 22 e art. 47 da Portaria

17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7575/2021/ME (13788255), resolve:

PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 46207.009826/2016-94, de
interesse do STRAAF/Ibatiba - Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares de Ibatiba - ES, CNPJ 31.725.732/0001-72, para representação da
categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, ativos e
aposentados, proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural,
individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166 de
15 de abril de 1971, o limite de até 02 (dois) módulos rurais, com abrangência municipal
e base territorial no Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, nos termos dos arts.
14 e 15 da Portaria 17.593/2020, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para
impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais,
com fundamento na Nota Técnica SEI nº 5641/2021/ME (SEI 13527482) , resolve: ANULAR
a Nota Técnica SEI nº 54658/2020/ME (SEI 12203183), ANULAR o despacho de
arquivamento publicado no Diário Oficial da União de 29/12/2020, Seção 1, número 248,
página 764 (SEI 12731732), bem como ARQUIVAR o pedido de alteração estatutária n.º
46208.002083/2016-11, de interesse do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS , CNPJ n.º
37.382.041/0001-08, nos termos do Art. 22, inciso I c/c art. 47 da Portaria nº 17.593/2020
do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais,
considerando a irregularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7479/2021/ME (SEI 13776526), resolve:

ARQUIVAR o Pedido de Registro de Alteração Estatutária, nº
46208.010935/2015-63, do interesse do STR - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
JANDAIA, CNPJ 01.177.393/0001-76, nos termos do inciso VI do art. 22 e art. 47 da Portaria
17.593/2020.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
6804/2021/ME, resolve:

PUBLICAR o pedido de registro sindical n.º 46213.014043/2017-24, de interesse
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiar de Vitoria de
Santo Antão - PE, CNPJ 27.977.020/0001-73, para representação da categoria Profissional
dos Profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiar, aqueles(as)
que, ativos(as) ou aposentados(as) rurais, proprietários(as) ou não, exerçam suas atividades
no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos do Decreto-Lei
1166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais, com abrangência
Municipal e base territorial no Município de Vitória de Santo Antão, no Estado de
Pernambuco/PE, nos termos dos arts. 14 e 15 da Portaria 17.593/2020, para fins de
abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica
7016/2021/ME, resolve:

PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 46213.029121/2015-23
(SA03042), de interesse do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS FAMILIARES DE CEDRO, CNPJ nº 11.351.327/0001-24, para representação
da categoria dos trabalhadores (as) rurais agricultores e agricultoras familiares, aqueles (as)
que, ativos (as) ou aposentados(as) rurais, proprietários (as) ou não, exerçam suas
atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos
do Decreto- Lei 1166/1971, em área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais., com
abrangência municipal e base territorial em Cedro, no Estado de Pernambuco, nos termos
dos arts. 14 e 15 da Portaria 17.593/2020, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta)
dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
43982/2020/ME, resolve:

PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 46219008853/2017-91, de
interesse do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, Extração e
Processamento de Madeira e do Mobiliário de Cerqueira César e Região - SINTRACO M C E R ,
CNPJ 11.484.497/0001-87 , para representação da categoria Construção em Geral:
mobiliário, montagem de estruturas metálicas, de ladrilhos, hidráulicos, pinturas e
decorações, de instalações elétricas e hidráulicas e sanitárias, de olarias, de serrarias,
móveis e produtos de madeira, de extração e processamento de madeira, de mármores e
granitos, de cimento, cal e gesso, de cerâmica para construção de Cerqueira César,
representam em todos os níveis os trabalhadores e assalariados dos Ramos das Indústrias:
de construção civil, de pequenas estruturas, Montagem de estruturas Metálicas, de
Ladrilhos, Hidráulicos, e da Indústria de Pintura, Decorações, Estuques, da Indústria de
Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica e Sanitária, das Indústrias de Serraria, Carpintarias,
Tanoarias, Madeiras Compensadas, Laminadas, Aglomeradas e Chapas de Fibra de Madeira,
de Junco e Vime, de Vassouras de Cortinados e Estofos, da Indústria de Escovas e Pincéis
(Fábrica de Móveis e Marcenarias), Indústrias de Mármores e Granitos, da Indústria de
Cimento, da Indústria de Cal e Gesso, da Indústria de Cerâmica para Construção, da
Indústria de Refratários, com abrangência Intermunicipal e base territorial nos Municípios
de Águas de Santa Bárbara, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arandu, Arealva, Areiópolis,
Avaí, Balbinos, Boraceia, Borebi, Cafelândia, Cerqueira César, Espírito Santo do Turvo,
Getulina, Guaimbê, Guarantã, Iacanga, Iaras, Júlio de Mesquita, Lins, Lucianópolis,
Macatuba, Ocauçu, Óleo, Pederneiras, Pongaí, Presidente Alves, Reginópolis, Sabino,
Ubirajara e Uru, no Estado de São Paulo/SP, nos termos dos arts. 14 e 15 da Portaria
17.593/2020, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7628/2021/ME (13796620), resolve:

PUBLICAR o pedido de registro sindical n.º 46222.007530/2017-21, de interesse
do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de
Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá - SINDPROIFES-PA, CNPJ
25.123.459/0001-03, para representação da categoria profissional dos docentes das
Instituições Federais de Ensino Superior, aqueles que exercem funções acadêmicas nas
Instituições Federais que oferecem cursos de nível superior, independente da forma de
vínculo contratual, incluindo os professores aposentados, com abrangência intermunicipal
e base territorial nos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá,
Estado do Pará, nos termos dos arts. 14 e 15 da Portaria 17.593/2020, para fins de
abertura do prazo de 30 (trinta) dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7556/2021/ME (13786427), resolve:

PUBLICAR o pedido de alteração estatutária n.º 46223.000468/2017-37, de
interesse do STTR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares de Matinha - MA, CNPJ 06.895.841/0001-90, para representação da categoria
dos trabalhadores rurais agricultores e agricultores familiares aqueles que, ativos ou
aposentados, proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural, individualmente
ou em regime de economia familiar, nos termos do decreto Lei 1.166/1971, em área igual
ou inferior a 02 (dois) módulos rurais no município de Matinha - MA, com abrangência
municipal e base territorial no Município de Matinha, Estado do Maranhão, nos termos dos
arts. 14 e 15 da Portaria 17.593/2020, para fins de abertura do prazo de 30 (trinta) dias
para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical , no uso das suas atribuições legais,
considerando a regularidade do processo e com fundamento na Nota Técnica SEI nº
7478/2021/ME (13776434), resolve:

PUBLICAR o pedido de registro sindical n.º 46223.008175/2017-06, de interesse
do STTR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de
Maranhãozinho - MA, CNPJ 00.449.806/0001-61, para representação da categoria dos
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares aqueles que, ativos ou
aposentados, proprietários ou não, exerçam suas atividades no meio rural, individualmente
ou em regime de economia familiar, nos termos do decreto Lei 1.166/1971, em área igual
ou inferior a 02 (dois) módulos rurais no município de Maranhãozinho - MA, com
abrangência municipal e base territorial no Município de Maranhãozinho, Estado
Maranhão, nos termos dos arts. 14 e 15 da Portaria 17.593/2020, para fins de abertura do
prazo de 30 (trinta) dias para impugnações.

O Coordenador-Geral de Registro Sindical, no uso das sua atribuições legais, e
com fundamento na Nota Técnica SEI nº 7565/2021/ME (13787303), resolve:

DEFERIR o registro de alteração estatutária do Sindicato das Empresas de
Transporte e Logística de Chapecó - SITRAN, CNPJ 00.988.157/0001-77, Processo n°
46301.000793/2017-20, para representar a Categoria Econômica de Empresas de
Transportes Rodoviários e Logística de Cargas ou bens, com abrangência Intermunicipal e
base territorial nos municípios de Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Caxambu do Sul,
Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes,
Formosa do Sul, Galvão, Guatambú, Ipuaçu, Jupiá, Lajeado Grande, Marema, Nova
Itaberaba, Novo Horizonte, Ouro Verde, Palmitos, Planalto Alegre, Quilombo, Santiago do
Sul, São Carlos, São Domingos, Xanxerê e Xaxim., Estado de Santa Catarina, nos termos do
art. 21, inciso I, da Portaria 17.593/2020. Para fins de anotação no Cadastro Nacional de
Entidades Sindicais - CNES, resolve:

ANOTAR na representação das seguintes entidades: A) SETACAR-SETACAR, CNPJ
nº 00.201.167/0001-10, Processo n° 46021.003961/00-10, a exclusão dos municípios de
Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Formosa do Sul, Galvão, Ipuaçu, Lajeado
Grande, Marema, Novo Horizonte, Ouro Verde, Quilombo, Santiago do Sul, São Domingos
e Xanxerê; B) SETCOM - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Oeste e, CNPJ
nº 75.319.780/0001-36, Processo n° 46301.001189/2007-49, a exclusão dos municípios de
Abelardo Luz, Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Chapecó, Coronel Freitas, Faxinal dos
Guedes, Galvão, Quilombo, São Carlos, São Domingos, Xanxerê e Xaxim; todas as anotações
nos termos do art. 24 da Portaria 17.593/2020.
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