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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 
30/04/2017 a 29/04/2019.
 Desvinculado da Diretoria do Sindicato, o Con-
selho Fiscal é composto por três membros titulares e três 
suplentes, com mandato de dois anos. Seu papel é impor-
tante: examinar os livros, registros e documentos contábeis, 
apresentando à Diretoria Colegiada relatórios dos gastos 
efetuados pela entidade. Também lhe cabe a tarefa de emitir 
parecer sobre as contas da Diretoria ou a qualquer momento 
que julgar 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 para este fim, durante a assembleia geral realizada em 
9/2/2017. Fazem parte da Comissão os companheiros Erik 
Luciano Mulato (Bauru), Válter de Ameida Vallongo Filho 
(Rio Claro) e Wilder Jordão (Ilha Solteira).

Dia e horário de votação
 A votação será realizada no dia 30 de março, em 
todas as Unidades Universitárias, com início às 7 horas e 
encerramento às 19 horas, ou em horário a ser definido pela 
Comissão Eleitoral, onde houver necessidade, de acordo 
com o Art. 48 do Estatuto do Sindicato.
 No prazo de 48 horas, a contar da fixação dos re-
sultados, qualquer candidato poderá deles recorrer para a 
Comissão Eleitoral. (Art. 55 do Estatuto). A divulgação do 
resultado oficial será no dia 11/4 e a posse em 2/5/2017.
 Têm direito a voto todos os filiados ao Sintunesp 
até 30/12/2016. Participe! Fortaleça o Sindicato!

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

Djalma Santos Bovolenta (IB/Botucatu): Ingressou na 
Unesp em 1993, tendo se filiado ao Sintunesp no mesmo 
ano. A partir de sua larga experiência nas instâncias de re-
presentação dos servidores técnico-administrativos, frisa 
que o objetivo de sua inscrição é colaborar com a entidade 
sindical e a categoria.

30/3/2017 tem eleições para o 
Conselho Fiscal do Sintunesp. 

Conheça os candidatos e participe!
Elson Lima Pereira (FO/Araçatuba): Na Unesp desde 
2002, filiou-se ao Sintunesp em 2005. Já atuou no Conse-
lho Fiscal em 2011/2013 e 2013/2015. Ressalta que é can-
didato para repetir o trabalho realizado, que consiste em 
mostrar à comunidade a honestidade e a clareza de todos 
os gastos do Sindicato. 

José Elidio Homem (FCAV/Jaboticabal): Na Unesp desde 
1972, é filiado à entidade desde 1992. Já atuou na direção 
do Sintunesp e no seu Conselho Fiscal. Também já parti-
cipou da Congregação local e do Conselho Universitário. 
Considera que sua experiência nos órgãos colegiados e na 
entidade o habilitam a contribuir na função de fiscalizador 
no próximo mandato.

Léia Rodrigues de Souza (IBILCE/S.J. do Rio Preto): Na 
Unesp desde 2005 e filiada ao Sintunesp desde 2007, já foi 
conselheira no CEPE (suplente) e na CCEU (titular) por dois 
mandatos. Atualmente está na Congregação local e CPEU. 
É candidata para contribuir com o Sintunesp no sentido de 
fazer um trabalho transparente e voltado ao bem comum.

Márcia Ap. Querido Moreira (FE/Guaratinguetá): Tra-
balha na Unesp desde 1995 e é filiada ao Sindicato desde 
2008. Destaca que é candidata para dar continuidade aos 
trabalhos realizados nos mandatos em que colaborou com o 
Sintunesp, elevando cada vez mais o respeito e a confiança 
que a entidade tem conquistado na comunidade unespiana.

Nilse Ribeiro da Silva (FM/Botucatu): Na Unesp desde 
1986, é filiada ao Sindicato desde o início de seu funciona-
mento, em 1989. Já atuou no Conselho Diretor do Sintunesp 
em duas gestões e já fez parte do Conselho Fiscal por quatro 
mandatos. Pretende continuar colaborando com a entidade 
que tanto valor tem para a categoria.

Valmiro José da Silva (FE/Ilha Solteira): Na Unesp desde 
1986, filiou-se ao Sintunesp no ano de sua criação, em 1989. 
Já participou do Conselho Diretor do Sindicato por vários 
mandatos, bem como de sua Diretoria Colegiada. Também 
já atuou em congregações locais. Quer contribuir para o for-
talecimento do Sintunesp, pois sempre valorizou as pessoas 
que se dedicam a trabalhar em prol da comunidade.


