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 Encerrado o prazo para as inscrições, apresen-
taram-se sete candidatos para disputar as eleições para 
renovação do Conselho Fiscal do Sintunesp, mandato 
de 30/4/2015 a 29/4/2017.
 Desvinculado da Diretoria do Sindicato, o 
Conselho Fiscal é composto por três membros titula-
res e três suplentes, com mandato de dois anos. Seu 
papel é importante: examinar os livros, registros e 
documentos contábeis, apresentando à Diretoria Co-
legiada relatórios dos gastos efetuados pela entidade. 
Também lhe cabe a tarefa de emitir parecer sobre as 
contas da Diretoria ou a qualquer momento que jul-
gar pertinente. Outra de suas funções é propor à Di-
retoria Colegiada e ao Conselho Diretor medidas de 
caráter econômico e financeiro. 
 As eleições estão sendo organizadas pela 
Comissão eleita especificamente para este fim, du-
rante a assembleia geral realizada em 12/2/2015. 
Fazem parte da Comissão os companheiros Valtenir 
J. Ferreira Souza (São José do Rio Preto), Roberto 
Carlos Ferreira (Franca), Jonas Roberto R. Alves 
(Jaboticabal) e Reinaldo Cervatti Dutra (Bauru), 
sendo este último como suplente.

Os candidatos
 A pedido da Comissão Eleitoral, os candi-
datos prestaram algumas informações sobre sua 
trajetória e sobre as razões pelas quais decidiram 
se inscrever. Confira:

Djalma Santos Bovolenta (IB/Botucatu): Ingres-
sou na Unesp em 1993. É filiado ao Sintunesp desde 
2003. O objetivo de sua inscrição é colaborar com a 
entidade sindical e a categoria.

Francisco Carlos Soares (FE/Ilha Solteira): Ini-
ciou o trabalho na Unesp em 2009, tendo se filiado 
ao Sintunesp no mesmo ano. Tem por meta colabo-
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rar com a entidade representativa da categoria.

João Marcos Bosque (IBILCE/S. J. do Rio Preto): 
Está na Unesp desde 1997 e filiou-se à entidade em 
2003. Seu objetivo é representar os filiados e auxiliar 
na fiscalização das atividades financeiras da entidade.

João Paulo P. Ennes (FCAV/Jaboticabal): Ingressou 
na Unesp em 2006, passando a ser filiado em 2010. 
Pretende colaborar com a entidade no controle e fis-
calização da parte financeira.

Leandro Carlos da Silva (FE/Ilha Solteira): Na 
Unesp desde 2008, filiou-se ao Sindicato em 2009. 
Por ser formado em Contabilidade, pela Universidade 
Federal do MS, acredita que pode colaborar bastante.

Nilse Ribeiro da Silva (FM/Botucatu): Na Unesp 
desde 1986, é filiada ao Sindicato desde o início de 
seu funcionamento. Pretende colaborar com a entida-
de para que tenha um melhor desempenho.

Sérgio Milton Lemes da Silva (FE/Guaratinguetá): 
Está na Unesp desde 1986, tendo se filiado em 2014. 
Considera que a experiência adquirida no setor de 
compras da Unesp o habilita para contribuir com o 
Sindicato no aspecto financeiro.

Como serão as eleições
 A votação acontece no dia 8 de abril de 2015 
e será realizada em todas as unidades universitárias, 
com início às 7h e encerramento às 19h, ou em horá-
rio a ser definido pela Comissão Eleitoral Local, onde 
houver necessidade (Art.48º do Estatuto). 
 No prazo de 48 horas, a contar da fixação dos 
resultados, qualquer candidato poderá deles recorrer 
à Comissão Eleitoral (§ único Art.55º do Estatuto). 
Participe! Fortaleça o Sindicato!
 


