
   Associação dos Funcionários da Procuradoria
 Geral de Justiça do Estado do Maranhão

ATA  DA  ASSEMBLÉIA-GERAL 
EXTRAORDINÁRIA  DA  ASSOCIAÇÃO  DOS 
FUNCIONÁRIOS  DA  PROCURADORIA-
GERAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO 
MARANHÃO - ASFUPEMA

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 
às doze horas e trinta minutos, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça 
do Estado do Maranhão, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 1396 – Centro, 
nesta Capital, o Presidente da Associação dos Funcionários da Procuradoria- 
Geral  de Justiça do Estado do Maranhão – ASFUPEMA, o senhor Roberto 
Castro  Gomes,  deu  inicio  a  Assembléia-Geral  Extraordinária  ,  em segunda 
convocação , de acordo com o artigo treze, in fine, do Estatuto da Associação 
acima  citada,  fazendo  constar  no  livro  de  assinaturas  a  presença  dos 
associados,  tendo  como  pauta:  1-Escolha  da  Comissão  Eleitoral  para  as 
eleições  biênio  2014/2015;  2-Data  da  Eleição;  3-Prazo  para  inscrições  das 
chapas; forma de votação eletrônica ou presencial. O Presidente destacou os 
pontos supracitados a serem abordados e, em seguida, convidou os presentes 
para  que  indicassem  nomes  para  compor  a  Comissão  Eleitoral.  Foram 
indicados 3 (três)  sócios: Valdeny Barros - Presidente da Comissão Eleitoral, 
João Lindoso Farias Neto - 1º Secretário e Sergio Henrique Ferreira da Silva  - 
2º Secretário, os quais foram prontamente referendados pela Assembléia.  Por 
fim  ficou  definida  a  data  para  realização  das  eleições  (biênio  2014/2015), 
respectivamente em 20 de dezembro de dois mil e treze, a forma de votação 
eletrônica, o prazo para inscrição das chapas de 03 de dezembro de dois mil e  
treze a 19 de dezembro de dois mil  e treze.  E para constar,  EU, Ana Lira 
Santana dos Santos, lavrei a presente Ata que, após a leitura foi aprovada e 
será assinada pela Diretoria e pelos demais presentes.
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