Ata de trabalhos e deliberações da Comissão de Comissão Eleitoral
ATA DE DELIBERAÇÃO
Aos 16 dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezenove, às 14h00min, reunida na sede do SITSESP, sito a Rua Engenho Velho
n.º 111 – Tatuapé -SP, sala onde funciona a Comissão, consignando a ausência
nesse ato Sr. MARIVALDO DA SILVA BRITO, portador do RG 19.506.598-0 e
CPF/MF 129.404.568-79, havendo quórum e representada por seus SR. EDSON
ROBERTO NUNES, RG12918385-4 e CPF/MF 031120618-29, Sra. CLEUSA DE
ALMEIDA, RG.: 27.860.925-9-SSP/SP- CPF: 186.212.598-85, assessorado pelo
advogado do pleito Dr. MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/SP 212.792,
todos eleitos nos termos do 1º Congresso do SITSESP, nos termos do artigo 11,
inciso IV da do estatuto social, por força do artigo 52 e seguintes do estatuto
social, do SITSESP, procedeu-se a instalação da Comissão e tiveram início os
trabalhos.
Fica consignado a presença dos SR. DIEGO
FREDERICO DA SILVA CARVALHO, RG44.953518-6 e CPF/MF 371314168-19,
membro eleito para fiscalizar as eleições conforme deliberação do Congresso
da Categoria., consignada a presença a presença do representante e fiscal da
CHAPA 01, ALDO DAMIÃO ANTONIO, em razão do atraso para começo da
reunião os representantes da CHAPA02, SR. CESAR AUGUSTO HORTA E
RICARDO MARCIANO SOUZA, que apresentou requerimentos através de ofícios
de n.º 011/19; 012/19; 013/19, devidamente recebidos e protocolados pela
comissão eleitoral.
A reunião foi aberta com a seguinte pauta:

1.

Modelo de cédula eleitoral e aprovação;

2.

Urnas numeradas;

3.

Roteiro;

4.

Lista de sócios aptos para votação;

5.

Finanças e custeio da logística eleitoral.
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A comissão eleitoral, dando início ao primeiro
item da pauta do dia, foi proposta a formatação da cédula eleitoral na medida
½ ofício, acatando a sugestão da CHAPA02, para inclusão da marca d’água, nas
cédulas eleitorais.
Igualmente, a comissão informa que solicitou o
empréstimo de urnas junto a Apeoesp, que serão devidamente numeradas para
pleito eleitoral, já deflagrado.
Em ato contínuo ao item 03, da pauta do dia foi
apresentado, proposta de roteiro com 39 urnas, entre fixas e volantes que
cobrem todas as unidades da Fundação Casa, bem como a totalidade dos
associados aptos para votar.
Foi proposta pela comissão eleitoral que os
representantes de chapas, façam apontamentos e sugestões a minuta de
roteiro, não sendo alterado pelos representantes de chapas.
Em relação ao item 04, listagem de associados
aptos a votarem foi feita a sugestão da Chapa02, para o fornecimento da lista
votantes por unidade, sendo informada pela comissão eleitoral que a única lista
possível de elaboração é a apresentada.
Os representantes da chapa02, ficaram de
fornecer listagem por unidade da Fundação Casa, a ser requerida pelos
representantes da Chapa02.
Sendo informado, pela comissão que se for
fornecida tal listagem oficial será utilizada pela comissão para fins de logística
e coleta de sufrágio.
Em prosseguimento, ao último item da pauta
sobre Finanças e custeio da logística eleitoral, foi apresentado o balanço
contábil elaborado pela Equilíbrio Assessoria Contábil e Fiscal, assinado pelo
Contador CELSO GONÇALVES TEIXEIRA TEC. CONT. CRC 1 SP150170 05,
constando receitas do período 01/01/2019 a 31/07/2019, Total das despesas do
exercício R$1.262.106,02 (hum milhão duzentos e sessenta e dois mil e cento e
seis reais e dois centavos), apontado o saldo negativo do período de R$
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27.553,71 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e
um centavos).
Nesse aspecto, a comissão informa a
impossibilidade de acatamento dos requerimentos formulados pela Chapa02,
que não serão custeados os mesários e fiscais de chapas, sendo de
responsabilidade somente o custeio dos presidentes da seção eleitoral, com
deslocamento, alimentação, hospedagem e ajuda de custo de R$150,00 (reais).
A comissão explica que será custeada a
hospedagem extensivamente aos mesários de chapas das urnas do interior.
Por conseguinte, igualmente será permitido o
embarque dos mesários das chapas, nos deslocamentos das urnas aos locais de
votação, em acompanhamento aos presidentes das seções eleitorais.
Por fim, a comissão eleitoral, ratifica nessa
data que haverá reunião no próximo dia 22, para cumprimento dos termos do
artigo 55, parágrafo único e artigo 69 do Estatuto Social.
Devendo trazer por escrito listagem com
qualificação completa dos mesários e fiscais das duas chapas inscritas.
Foi apresentado protestos do Sr. RICARDO
MARCIANO SOUZA, que solicitou a reunião para o dia 21 de agosto de 2019,
o que foi negada pela comissão em razão dos prazos estabelecidos
estatutariamente.
Não restando, mais nada a deliberar e tratar se
encerrou a presente reunião as 16h35 min., da qual participaram os membros
supracitados, para constar, eu, CLEUSA DE ALMEIDA, na qualidade de
Secretário da Comissão, lavro a presente ata que vai por mim assinada e pelo
Presidente e os demais membros da Comissão de Eleitoral, advogado do pleito
e representante das chapas.
MARIVALDO DA SILVA BRITO

CLEUSA DE ALMEIDA

Membros da Comissão Eleitoral

MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
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Advogado do pleito
OAB/SP 212.792
DIEGO FREDERICO DA SILVA CARVALHO
Fiscal eleito pela categoria no congresso sindical

ALDO DAMIÃO ANTONIO
PELA CHAPA 01

RICARDO MARCIANO SOUZA
CESAR AUGUSTO HORTA
PELA CHAPA 02
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