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ATA DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS
ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO
PARANÁ.

Aos 12 dias do mês de novembro de 2020, realizou-se às 16h na sala virtual https://
meet.google.com/fue-vgnr-ixn a 2º Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral à eleição
sindical deste sodalício, participando Gehad Ismail Hajar, como presidente desta
Comissão Eleitoral, designado por edital da Srª Presidente Eliane Berger; A VicePresidente 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 com a pauta: I. Aprovação do Regimento Eleitoral; II.
Aprovação das Cédulas Eleitorais; III. Homologação final das chapas concorrentes; IV.
Aprovação das Lista de Presença e da Lista de Votantes. Dando início aos debates da
pauta: I. O Regimento Eleitoral foi lido e após as alterações propostas foi aprovado. II. As
cédulas foram prontamente aprovadas. III. As chapas foram novamente verificadas e
homologadas após as últimas alterações efetuadas. IV. A Lista de Presença e a Lista de
Votantes foram analisadas e aprovadas. Foi registrado, durante a reunião que a
associada Verônica Aparecida Dos Santos Menezes esteve no sindicato após o
expediente e exigiu ser atendida, como não teve seu desejo aceito, começou a desferir
chutes, pontapés e socos nas portas e janelas do imóvel sendo alertada que caso não
parasse, a polícia militar seria acionada. A Vice-presidenta Jane D’Ávila explicou que a
associada em tela ligou ao meio-dia e foi avisada do horário de expediente, tendo chego
meia hora após o término dos trabalhos. A Comissão firmou compromisso que qualquer
opinião agressiva ou inverossímil de parte de qualquer associado poderia ser respondido
nas redes sociais por qualquer dos membros presentes Foi também, aventado a questão
dos associados remidos - nomeadamente os maiores de 60 anos que possuem direito de
votar, - que não figuram na lista de adimplentes; que estes possam votar apresentando
cédula de identidade terem os nomes inclusos a posteriori na lista. Encerrada a pauta e a
discussão, na sequência, o Presidente declarou finda a reunião, convocando os
presentes para o início dos trabalhos para às 8:30h do dia 13 de novembro do ano
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corrente, na sede sindical desta entidade. Eu, Jane Franco D’Avila, Vice-Presidente do
SATED-PR e secretária ad hoc, lavrei e encerro a presente ata.

Gehad Ismail Hajar
Presidente da Comissão Eleitoral

Jane Franco D’Avila
Vice-Presidente do SATED-PR, Secretária ad hoc

Adriano Oliveira Esturilho
Chapa Movimenta SATED-PR

Eloá Petreca
Chapa Todes Juntes

Rosane de Fatima Freire Alves
Chapa Transição
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