
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA-SINTTEL BA PARA O QUADRIENIO 2019-2023 

 
A comissão eleitoral do SINTTEL-BA comunica  aos associados quites com suas obrigações estatutárias, 
integrantes da categoria dos trabalhadores em Telecomunicações da Bahia, em conformidade com as 
disposições contidas no Estatuto Social desta entidade, em seu artigo 69, que foram apresentadas para 
registro duas chapas. Cumpre registrar que verificada toda a documentação dos candidatos de ambas as 
chapas, apenas uma chapa foi qualificada para concorrer ao pleito e que a segunda chapa não cumpriu 
as condições mínimas definidas no estatuto para concorrer, como a quantidade de candidatos 
associados não contemplou o artigo 63 e parágrafo único, artigo 66 e incisos, artigo 64 incisos II, III e IV e 
parágrafo único, restando com apenas 14 membros e que portanto, amparada pelo artigo 70, a 
Comissão Eleitoral considera como apta e inscrita uma Chapa, que recebeu o número 01 (um), 
denominada Experiência, Luta e Resistência, para concorrer ao pleito na forma do edital convocatório 
das eleições para renovação da diretoria executiva, conselho fiscal, Delegados da Federação e seus 
suplentes do quadriênio 2019/2023, consoante edital já publicado no dia 18/02/2019, no Jornal Tribuna 
da Bahia, neste mesmo periódico. A chapa apresentada para concorrer ao pleito é composta pelos 
seguintes associados: Membros da Executiva: Joselito Emanuel Conceição Ferreira (Presidente), Orlando 
Helber Silva Santos (Secretário Geral), Marcos Pires Costa (Diretor administrativo e financeiro), Edla 
Gonçalves Rios (Diretor de saúde dos trabalhadores), Gildomar Santos Santana (Diretor de imprensa e 
divulgação), Sandra Helena Dias da Silva (Diretor de assuntos jurídicos, pesquisa e tecnologia), Diana 
Damasceno Bulhosa (Diretor de formação, qualificação profissional e cultura). Suplentes da Diretoria 
Executiva: Luís Alberto do Amor Divino dos Santos (Secretária de igualdade racial), Josué Araújo Costa 
(Secretária de mobilização), Tereza Cristina da Silva Bandeira (Secretária de políticas para mulheres), 
Uheider Pires Souza (Secretária de relações sociais), Jovanilson de Oliveira Araújo (Secretária de cultura, 
pesquisa e tecnologia), Rosalvo Ferreira da Costa Filho (Secretária de esportes e lazer), Alielson Santos 
Alves (Secretária de politicas pela diversidade). Conselho Fiscal: Gleide Sales dos Santos (Presidente), 
Charles de Jesus Carvalho (Vice Presidente), Bráis de Souza Jesus (Secretário). Suplente do Conselho 
Fiscal: Ayglê do Amaral Portella (1º Suplente), Vitória Lainy Santos de Jesus (2º Suplente), Cristiane 
Maria Sousa de Jesus (3º Suplente). Titular de Delegado da Federação: Roque Silva de Azevedo (1º 
Titular), Emerson Nogueira Lemos (2º Titular). Suplente de Titular de Delegado da Federação: Mariel 
Santana de Almeida (1º Suplente), Glaiss Sales Faleiros dos Santos (2º Suplente). Fica aberto o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas nos termos do artigo 69, conforme previsto no Estatuto Social da entidade, 
para apresentação de pedidos de impugnação, que no caso de ser oferecido, deverá ser protocolado na 
secretaria do sindicato, situado à rua Bela Vista do Cabral, 247, Nazaré, Salvador Bahia, endereçada à 
Comissão Eleitoral. Cumpre registrar que esse Sindicato está publicando no seu site e no quadro de 
avisos o presente edital. 
 

 
Salvador, 01 de Março de 2019. 

 
A Comissão Eleitoral do SINTTEL BA 

 


