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Edital de Convocação 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL E DE APROVAÇÃO DE CONTAS  
 

AOS FILIADOS DO SINDICATO DOS NOTÁRIOS, REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES DO ESTADO DO 
CEARÁ - SINOREDI/CE. 

 

Ilmos.(as) Srs.(as): 
 

O Presidente do SINOREDI/CE, Denis Anderson da Rocha Bezerra, vem, no uso de suas atribuições 
estatutárias, CONVOCAR os Filiados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL E 
ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente às eleições do triênio 2023-2025, para os cargos 
de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes no Conselho da Federação da categoria, 
membros da Diretoria Temática, do Conselho de Ética e os Delegados Regionais, além da eleição 
dos candidatos para função de representação patronal perante a Justiça do Trabalho ou colegiados 
de órgãos públicos, a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2023, sábado, na Sede da Entidade, 
localizada à Rua Walter Bezerra de Sá, Nº 55, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, às 08:00 horas 
(em primeira convocação), com o quórum regimental, ou às 09:00 horas (em segunda convocação), 
com os Filiados que estiverem presentes, para tratar da seguinte ordem do dia: 
 
 

1. Tomada e aprovação de contas e aprovação do relatório das ocorrências administrativas e 
atos da Diretoria do exercício anterior, de 2022, e Proposta Orçamentária da receita e 
despesa para o exercício de 2023; 

2. Eleições para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes no 
Conselho da Federação da categoria, membros da Diretoria Temática, do Conselho de Ética 
e os Delegados Regionais, além da eleição dos candidatos para função de representação 
patronal perante a Justiça do Trabalho ou colegiados de órgãos públicos; 

3. Assuntos Diversos. 
 

 

Os associados interessados com direito a disputarem tais cargos, na forma prevista pelo Estatuto, 
deverão apresentar junto à secretaria da Entidade Sindical, as inscrições das chapas, contendo para 
cada cargo, o nome do respectivo candidato em timbrado de um dos associados, até 15 dias antes da 
realização da presente Assembleia (vide arts. 23 e 24 do Estatuto), constituindo-se de filiados 
titulares, ex-titulares e substitutos, em gozo dos direitos sociais e inscritos há pelo menos 2 (dois) 
anos como associado do SINOREDI. 
 

Os cartórios poderão ser representados por seus titulares ou substitutos, ou ainda, por procuradores 
com poderes específicos de deliberação munidos do respectivo instrumento de procuração. 
 

Para que todos os filiados tenham conhecimento do presente, este Edital será publicado em jornal 
de grande circulação, bem como será afixado na Sede Social, além de ser publicado imediatamente 
no Boletim Eletrônico do SINOREDI, para que seja dado conhecimento amplo, geral e total do 
presente. 

Fortaleza/CE, 15 de Dezembro de 2022. 

 
 

Denis Anderson da Rocha Bezerra 

 CONVOCANTE 


