ATA
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Às 10h30 do dia dez de novembro de dois mil e vinte e um, na sede do Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo, SATEDSP, situada na Avenida
São João, ng 1086, 4g andar, sala 405, Centro, São Paulo, capital, nos termos do Estatuto
Sindical e Regimento eleitoral reuniram-se Cid Pimentel (presidente da comissão eleitoral),
Grace Laine Pincerato Carreira, Dorberto Carvalho, Francisco Cabreira, lremar Melo de
Oliveira, Lúcia Gonçalves, Horácio Guilherme, Sergio Luis Campos, Dalilea Ayala, Mauro Pucca,
Elvis Gonçalves Torres, Jandilson Vieira da Silva, Maurício Cordeiro Silva representando a
ABACO; pelo zoom: Angela Couto, Bartira Martins Silva, Caio Pacheco, Celso Curi, Danilo
lwakura, Elis Alonso, Gilda Vandenbrande, José Simões, Marcelo de Neves, Mareio Jacovani, ·
Matheus Jacovani, Matheus Veríssimo, Regina Galdino, Rita Teles, Luis Sandei, Valquiria ,
Saboia.
O presidente da Comissão Eleitoral abriu a reunião saudando todos os presentes e solicitando
que cada um se apresentasse. Após, o Sr. Francisco Cabreira sugeriu que fosse criado um d
grupo de'WhatsApp para dúvidas sobre o sistema de votação tom representante da Pandor e
um representante de cada chapa. ·f!-. sugestão foi posta em votação e toclos concordaram.
Em seguida, Maurício·representanl
e da Pandora,
iniciou
a1 apreserttação
do
siste,
m a d~ votaçl
>, 1
.
, ,
,
.
•1
11
- - - ~ - ---cfn'it,é."Q:ae,tioiládo ~dt/ré"t7'Votef~em•s-epa-rud-o;-Nhit1 ritio-~a:reEetHtüe--er:iviai:i-uma lista• de
quem votar em separado para validação. pela Comissão Eleitoral. O Dr Matheus Veríssimo,
advogado da chapa 2, questionou se o sistema pode validar na hora os dados do votante.
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Maurício esclareceu que, sim, o sis~e')l_ª .faz a chef agem, conforme base de dados fornecida
pelo Sindicato. Caso algum dade não SFiª (dentificrdd, o sistema aceitará o voto, mas ficará
suspenso para validação pela Comissão.
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Na sequência Maurício continuou a exposição explic~ndo sobre o voto presencial. Encerrada a
exposição foi aberto para dúvidas.
Dr. Spínola explicou que conforme regimento, o limite do CETATED era para quem iria
concorrer a eleição. Para votar o prazo foi outro.
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Elvis Go.nçalves explicou sobre o processo de atualização de dados. Na sequência, lremar Melo
expôs que a lista fornecida contem erros que comprometem o processo e que deveria ser
revisado. O voto em separado é ruim nesse momento, sendo contra e recomendando a
atualização.
Francisco Cabreira, corroborou com lremar e registrou que, embora tenha sido pedido cuidado
com dados, que constataram que a lista foi divulgação por uma das chapas concorrentes.
Cid Pimentel perguntou ao Francisco sobre a opinião acerca do processo eleitoral. O Francisco
Cabreira respondeu que acredita no processo.
Dorberto Carvalho esclareceu que a publicação da lista no site ocorreu por determina ão de
Vlcentini Gomez, membro da Comissão Eleitoral e, portanto, ele cumpriu ord ns da o iss-
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Eleitoral. Defendeu voto em separado pois os sócios remidos tem dificuldade em cadastrar e
que serão prejudicados se não houver um meio de considerar o voto e validar depois.
Cid Pimentel ressaltou a importância da presença de alguém do Ministério do Trabalho.
Na sequência Dr. Spínola reforçou que foi solicitada a presença da PM para fazer a segurança e
não haverá segurança particular armada. Dr. Silvio esclareceu que o voto em separado só será
validado após checagem pela comissão eleitoral junto com os fiscais de cada · ch~pa .

Na

sequência, Dr. Horácio, representante da chapa quente, perguntou sobre tutorial para
votação. Terá alguém para fazer assistência por telefone. Presidente da Comissão' Eleitoral
respondeu que sim. Por fim, quando o sistema será alimentado? b presidente informou que a
Pandora assim que concluírem a atualização.
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Dr. Spínola, explicou que as chapas nomeiam os fiscais, o mesário será funcionário do SATED. E
concluiu que a lista será atualizada a tempo da votação no sistema da pandora.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, às 12h45,
mandando lavrar esta ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e

