Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversão do Paraná
R. Treze de Maio, 644, Curitiba , Paraná
Fones 41 3014-8580 | 3022-4644
secretaria@satedpr.org.br

ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS
ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO
PARANÁ.

Aos 6 dias do mês de novembro de 2020, realizou-se às 15h na sala virtual https://
meet.google.com/fue-vgnr-ixn a 1º Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral à eleição
sindical deste sodalício, a fim de homologar as chapas inscritas após a regularização
destas, participando Gehad Ismail Hajar, como presidente desta Comissão Eleitoral,
designado por edital da Srª Presidente Eliane Berger; A Vice-Presidente do SATED-PR
Jane Franco D’Avila, designada como secretária ad hoc; Adriano Oliveira Esturilho pela
chapa Movimenta SATED-PR; Eloá Petreca pela chapa Todes Juntes e Rosane Freire pela
chapa Transição. De início efetuou-se discussão sobre os temas iniciais da reunião e
Gehad Hajar sugeriu a pauta: 1. Referendo das alterações constantes nas chapas; 2.
Homologação das chapas; 3. Definição das regras eleitorais; 4. Data de debate; 5.
Modelo de cédula. Eloá Petreca sugere a inclusão de 6. Discussão acerca de CNPJ dos
membros postulantes. Adriano Esturilho sugere a inclusão de 7. Data de eleição. Além de
8. Urnas volantes. Começando os debates acerca da pauta, no tocante ao item 1. Foi
referendado pelos presentes todas as alterações de membros efetuadas nas chapas
inscritas. Em discussão o item 2 da pauta, esta Comissão Eleitoral homologa as três
chapas inscritas, contanto que todos os inadimplentes quitem seus débitos até as 16h de
10 de novembro, terça-feira, no SATED-PR. Por fim, consolidou-se as chapas da
seguinte forma: Movimenta SATED-PR: Presidente Adriano Oliveira Esturilho; Vicepresidenta Ludmila Nascarella; 1º secretário Adriano Coelho de Oliveira; 2ª Secretaria
Ana Carolina Meinerz; 1ª Tesoureira: Regina Célia Kreusch Razzolini; 2ª Tesoureira: Luísa
Petrorossi Wolﬀ dos Santos Lima. Conselho fiscal: Moira Albuquerque; Victor Francisco
Müller Sabbag; Raquel Lourdes Rizzo; Suplentes ao Conselho Fiscal: Marcel Malê
Szymanski; Karina Pereira da Silva; Marcello Andrade dos Santos. Delegados Titulares:
Leonardo Moita Bertolettia; Michael Genofre. Delegados Suplentes: Ludmila Nascarella;
Regina Célia Kreusch Razzolini. Todes Juntes: Presidenta Eloá Petreca; Vice-presidenta
Michele Andrioli Bittencourt; 1º Secretário Amauri Ernani Vieira; 2ª Secretária Izabella
Cristina Moisés de Souza; 1ª Tesoureira Marcelina Mendes Fialho; 2º Tesoureiro
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Guilherme Mendes Muniz; Conselho Fiscal: Renet Limpias Vieira; Paulo Victor Chierentin;
Carolina Pereira Mascarenhas do Carmo. Suplentes ao Conselho Fiscal: Judite Maria
Fiorese; Marina Gobbeti Alvez; Patrícia Aparecida Cipriano da Silva. Delegados Titulares:
Paulo Victor Chierentin; Marina Gobbeti Alvez. Delegados Suplentes: Izabella Cristina
Moisés de Souza; Guilherme Mendes Muniz. Transição: Presidenta Rana Tineu de Melo
Moscheta; Vice-presidenta Rosane de Fatima Freire Alves; 1ª Secretária Nadja Naira
Flugel; 2ª Secretária Thays Teixeira de Oliveira; 1ª Tesoureira Jussara de Fátima Batista;
2ª Tesoureiro Nilo Silva Pereira Netto. Conselho Fiscal: Simone Aparecida Klein; Simone
Cassia Soares Magalhães; Rosana Maria Stavis. Suplentes ao Conselho Fiscal: Maria
Inés Gutiérrez; Mariana Mendes Fialho; Andressa Aparecida de Lima. Delegados: Rana
Tineu de Melo Moscheta; Nilo Silva Pereira Netto. Delegados Suplentes: Rosane de
Fatima Freire Alves; Jussara de Fátima Batista. Ressalvando-se que devem quitar os
débitos sindicais os membros postulantes: Jussara de Fátima Batista, na monta de R$
87,50 (R$ 12,50 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro e dezembro); Simone
de Cássia Soares Magalhães, na monta de R$ 87,50 (R$ 12,50 de janeiro, fevereiro,
março, abril, maio, novembro e dezembro); Karina Pereira da Silva (Karina Flôr), na monta
de R$ 87,50 (R$ 12,50 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro e dezembro) e
Moira Albuquerque, na monta de R$ 12,50 referente ao mês de novembro. O associado
Amauri Ernani Vieira, que efetuou o pagamento em outubro último - que quitaria até
outubro de 2021 - considera-se quitado de janeiro 2020 à dezembro de 2020, tendo o
mesmo que pagar sua próxima anuidade em janeiro de 2021. O mesmo ocorre com a a
associada Ludmila Nascarella, que quitou seus débitos em outubro do ano corrente - que
quitaria até outubro de 2021 - considera-se quitado de janeiro 2020 à dezembro de 2020,
tendo a mesma que pagar sua próxima anuidade em janeiro de 2021. Caso alguma das
chapas não possuirem - às 16h de terça-feira, 10 de novembro - todos os membros
adimplentes e no gozo de seus direitos sindicais, a chapa estará automaticamente
impugnada e impedida da disputa eleitoral, não mais cabendo nenhuma forma recursal.
Na próxima reunião ordinária deve os representantes de chapas entregarem as novas
fichas de inscrição atualizadas. Quanto ao item 3 da pauta, decidiu-se que - dado ao
momento pandêmico - entraria somente um eleitor por vez e não permaneceria mais de
10 pessoas no interior da casa, seguindo a recomendação do IPPUC. As regras
detalhadas serão apreciadas em reunião desta comissão na véspera do pleito, através de
Regulamento Eleitoral específico. Acerca do item 4, decidiu-se - ainda que pese toda a
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importância do debate para as chapas e para os associados - que não se promova
debate, mesmo que virtual. Sobre o modelo de cédula, item 5 da pauta em tela,
deliberou-se que tenha as três chapas em ordem alfabética, deixando acima os que são
encabeçadas por mulheres. Quanto ao item 6, no tocante aos possuidores de CNPJ,
Gehad discorreu sobre a natureza juridica do MEI e suas diferenças com o EI, EIRELI,
LTDA Unipessoal, com as demais espécimes empresariais. Dizendo entender que
empregador seria o contratante, identificado pelo Cartão de Contratante emitido pelo
Ministério da Economia e não pela mera detenção de cadastro de pessoa jurídica, mas
que tinha ele somente um opinativo, que a decisão caberia à presente comissão eleitoral.
Em votação, a comissão decidiu por unanimidade que o membro da chapa possuir
CNPJ, de qualquer natureza artístico-cultural, não seria impedido de concorrer; assim, a
colenda comissão aprovou este entendimento. Acerca da data da eleição,
nomeadamente o item 7 da pauta, entendeu-se que por respeito às disposições
estatutárias, não dever-se-ia gerar insegurança jurídica com realocação de data ao
arrepio do prazo regimental. O item decadencial da pauta, 8, com tema versando sobre
urnas volantes e/ou demais localizações de votação pelo Estado, teve o opinativo de
Gehad Hajar que disse ser complicada questão de haver mais de um local de votação
por mais cidades, uma vez que teria de cada chapa ter representante em cada local, e
que também a questão de urna volante implicaria em logística de viagem e de urna a ser
lacrada na presença de todos os representantes das chapas. Além do voto por
procuração que não encontrava guarida no Estatuto Social vigente da entidade.
Sugeriria, então - e para atender a necessidade de abarcar o litoral e interior,
sobremaneira no presente tempo pandêmico - o voto por correspondência, onde o
associado em dia teria de imprimir a cédula disposta no site, assinar requerimento, enviar
cópia dos documentos pessoais, e postar via Sedex ao endereço do Sindicato, nominal à
Comissão Eleitoral. Os votos não recebidos no prazo até as 10h do dia da votação
seriam descartados e a Comissão Eleitoral incumbir-se-ia de abrir e contabilizar estes
votos por correspondência no azo do escrutínio. A proposta obteve apoio e foi votada e
aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta e a discussão, na sequência, o Presidente
declarou finda a reunião, convocando para a 2º Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral
para o dia 12 de novembro, às 10h, no mesmo endereço virtual desta reunião, e eu, Jane
Franco D’Avila, Vice-Presidente do SATED-PR e secretária ad hoc, lavrei e encerro a
presente ata.
Ata da 1º Reunião Ordinária da
Comissão Eleitoral

Página 3 de 4

Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversão do Paraná
R. Treze de Maio, 644, Curitiba , Paraná
Fones 41 3014-8580 | 3022-4644
secretaria@satedpr.org.br

Gehad Ismail Hajar
Presidente da Comissão Eleitoral
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Vice-Presidente do SATED-PR, Secretária ad hoc

Adriano Oliveira Esturilho
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Chapa Todes Juntes
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Chapa Transição
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