
Sindsep presta contas em assembleia das
atividades sindicais no ano de 2013

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
(Sindsep) de Caucaia reuniu os servidores 
sindicalizados para apresentar os gastos da 
entidade com a luta para os trabalhadores no ano 
passado. O evento foi realizado no dia 29 de 
março, no auditório da Escola Antônio 
Albuquerque. Na ocasião, foi apresentada ainda a 
previsão para o orçamento de 2014.

Segundo a entidade, houve um crescimento 
das receitas sociais de 67,2%, entre os anos de 
2012 e 2013.

De acordo com o contador do Sindsep, Bosco 
Cardoso, do montante gasto no ano passado, 73% 
foi investido na manutenção do Sindicato e nas 
lutas pela categor ia.  Destacam-se os 
investimentos na construção da nova Sede, 
aquisição de veículo para a entidade, as greves e 

Nos termos do Estatuto, arts. 72 e 73, a presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia – Sindsep,  no 
uso de suas atribuições, faz saber que, no dia 26 de maio de 2014, segunda-feira, das 08:00h às 20:00h, ocorrerão as eleições o 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Caucaia – Sindsep, para composição da Diretoria Executiva (13 efetivos e 09 
suplentes), Conselho Fiscal (03 efetivos e 03 suplentes) e composição do Conselho Político Deliberativo (03 efetivos e 03 
suplentes por região, a saber: região Sede, região Jurema, região Praia, região Garrote, região BR020 e região BR 222). O 
requerimento para registro de chapa deverá ser protocolado na secretaria do sindicato, localizado a rua: Engenheiro João Alfredo, 
371- Centro Caucaia Ceará, no  período de 15 à 30 de abril de 2014, no horário de 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Na 
sede do sindicato encontram-se pessoas habilitadas para prestar informações, emitir recibos, receber documentações, etc. 
durante o período eleitoral que vai de 15 de abril à 26 de maio de 2014, ressaltando que o sindicato funcionará aos sábados e 
portanto os prazos também correrão nestes dias. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para registro, 
conforme exigência estatutária, será  encaminhado à presidência do sindicato, acompanhado de todos os documentos e assinado 
por qualquer um dos candidatos, conforme artigo 76 do Estatuto. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 
dias a contar da publicação da relação nominal  das chapas registradas. Caso não seja obtido quorum em primeira convocação, a 
eleição em  segunda votação  será  realizada no dia 26 de junho de 2014, cujo quorum será de 30% dos sindicalizados em dias 
para ter validade. Não sendo atendido tal quorum será  realizada nova eleição no prazo de 90 dias. Em caso de empate, será 
realizada nova eleição dos escrutínios subseqüentes, só podendo concorrer  as chapas empatadas.

As eleições serão realizadas das 8:00h às 20:00h  do dia 26 de maio de 2014, com três  urnas fixas e até 25(vinte e cinco) urnas 
volantes.

Localização das Urnas fixas:
Urna fixa 01-Sede do Salão Paroquial  da Igreja Matriz de Caucaia, localizado na Rua Padre Romualdo nº 71, Centro- Caucaia;
Urna fixa 02- Hospital Abelardo Gadelha da Rocha, nº36,  Parque Soledade, Caucaia-Ceará
Urna fixa 03- Hospital e Maternidade Santa Terezinha, nº 3702 Avenida Dom Almeida Lustosa, Marechal Rondon/Jurema 

–Caucaia
Localização das Urnas Volantes: Existirão até 25(vinte e cinco) urnas volantes cujo roteiro será informado posteriormente pela 

comissão eleitoral, conforme artigo 88, §2º do Estatuto Social.
Caucaia, 15 de abril de 2014.

Catarina Maria de Lima (Presidenta)

as paralisações.
As contas referentes ao ano de 2013 e a 

previsão orçamentária de 2014 foram aprovadas 
pela categoria na assembleia ordinária.

Maria Santos destacou que todos os anos o 
Sindicato realiza essa prestação de contas com os 
servidores. Além disso, ela ressaltou a importância 
do fortalecimento da entidade como instrumento 
de luta para a conquista de direitos trabalhistas. 
"Por uma escolha do Sindicato, o patrimônio de 
luta e físico que o Sindsep dispõe foi conquistado 
sem descontar imposto sindical dos servidores 
municipais de Caucaia", afirmou.
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ÁREA INTERNA DA NOVA SEDE

FACHADA DA SEDE E NOVO CARRO

Edital de Convocação de Eleições do Sindsep



Mulheres de Fibra são homenageadas
pelo Sindsep Caucaia

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
(Sindsep) de Caucaia prestou homenagem no dia 
21 de março a cerca de 100 mulheres pela sua 
atuação. Todas foram escolhidas por construir o 
presente de Caucaia com as suas histórias de 
vida. O evento foi realizado no auditório do Instituto 
Federal do Ceará (IFCE). Além da homenagem, 
HOUVE música, poesia e informações sobre a 
violência doméstica e os direitos previdenciários 
para as mulheres.

Enedina Soares, dirigente sindical, falou da 
importância de cada uma das homenageadas para 
o serviço municipal e para a sociedade 
caucaiense. Uma diversidade de mulheres 
compareceu ao evento, entre elas profissionais 
como enfermeiras, educadoras, fisioterapeutas, 
prestadoras de serviços gerais, merendeiras, 
guardas municipais, além de indígenas e 
quilombolas.
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Alba, do INSS, falou sobre a previdência social e 
como a renda familiar pode dar direito à previdência 
social para as mulheres. “Homens e mulheres têm 
diferenças que a sociedade brasileira reconhece. 
Existem pesquisas que constatam que as mulheres 
que têm nível superior e trabalham fora de casa, 
além da jornada de trabalho, sofrem com a 
sobrecarga do trabalho doméstico”, ressaltou.

Margarida Teixeira, professora e indígena, 
afirmou que a fé na natureza, a harmonia com o 
meio ambiente e a força espiritual dos seus 
ancestrais são traços de seu povo que a fazem ser 
uma mulher de fibra. “A mulher indígena tem a 
preocupação com a nação a que ela pertence; ela 
não está só preocupada com a leitura de seu filho, 
mas com o repasse da cultura de seu povo”, 
afirmou.

Veja, a seguir, mais fotos da atividade:
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