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ATA DE REUNIAO
COMISSAO ELEITORAL SINDIAGUAIRS - TRIENIO 2016/2019
Aos vinte seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, as 14 horas e 30 minutos,
reuniram-se na sede do SINDIAGUA/RS, nesta Capital, a Comissão Eleitoral tendo como
Presidente o Sr. Dary Beck Filho - Representante da CUT/RS, Marcel Aurélio Comachio Representando a Chapa Sindicato para todos, SJNDIAGUA/RS na Direç.o Certa e José Luiz
Vargas da Silva - Representante da Chapa Novo SINDIAGUA, Dr. Gustavo Reimann - Assessor
Juridico Chapa Sindicato para todos, SINDIAGUA/RS na DirecAo certa e Dr. Rodrigo Rarnos Bairros
- Assessoria JurIdica Chapa Novo SINDIAGUA. 0 prirneiro ponto de discussäo é o Regulamento
Eleitoral, onde foi apresentado urn modelo para análise, e deliberaco na próxima reuniäo, Dr
Rodrigo Rarnos Bairros - Assessoria Juridica Chapa Novo SIDIAGUA, apresentou questionamento
sobre o que previne o edital de eleição no trecho "Somente serAo aceitas inscricOes de chapas,
vedada inscriçoes de candidaturas avulsa", interpretando na forma que no pode ser aplicado a
substituiçao ou remanejamento, pois, uma vez impugnado urn integrante da chapa näo atende Os
requisitos previstos o artigo 330 do estatudo. Passando para o segundo ponto, Abertura dos
Envelopes, começando pelo envelope n° 1 e em seguida o envelope n°2. Aberto os envelopes a
Chapa encabeçada pelo Sr. Elton Leal Mossate, foi visto que a mesma no cumpre o previsto no
paragrafo primeiro do artigo 35 do Estatuto do SINDIAGUA, que exige 30% da cota de gênero, a
chapa na cornposiçao de sua Diretoria tern somente 05 mulheres, no podendo ser homologada. Fica
registrado que no entendimento do Dr. Rodrigo que a restriço do paragrafo primeiro do artigo 35,
nAo deve ser interpretada como restritiva na cota de gênero, englobando mulheres, homossexuais e
transexuais e tambérn negros. A chapa encabeçada pelo Sr. Leandro Alves de Almeida, cumpre o
que determina o estatuto, sendo homologada como chapa 1. Tendo em vista a irregularidade da
Chapa encabeçada pelo Elton Leal Mossate, a solicitaço realizada pelo Dr. Rodrigo Ramos Bairros
para conceder 24h para correçäo e ajustes da chapa eleitoral, foi acolhida pela Comissão Eleitoral
que concede o prazo ate 17h do dia 27 de outubro do corrente ano, para que sejam feitas as devidas
adequaçoes da Chapa encabecada por Elton Leal Mossate. Nada mais tendo a tratar fica agendada a
próxima reunião para o dia 31 de outubro as I oras, cientes os presentes.
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ATA 02 DE REUNIAO
COMISSAO ELEITORAL SLNDIAGUAIRS - TRIENIO 2016/2019
31/10/2016
Aos trinta e urn dias do més de outubro do ano de dois mil e dezesseis, as 14 horas, reuniram-se na
sede do SINDIAGUAIRS, nesta Capital, a Comissão Eleitoral composta por pelo Presidente Dary
Beck Filho, e os indicados pelas chapas Marcel Aurélio Comachio - Representando a Chapa
Sindicato para todos, SINDIAGUAIRS na Direçao Certa - e José Luiz Vargas da Silva Representante da Chapa Novo SINDIAGUA. Presentes também o Dr. Luiz Gustavo Reimann Assessor JurIdico da Chapa Sindicato para todos, SINDIAGUA/RS na Direção certa e o Dr. Rodrigo
Ramos Bairros - Assessoria JurIdica Chapa Novo SINDIAGUA. Iniciando a reunião SUBSTITUIçAO
DE COMPONENTES: A Chapa encabeçada pelo Sr. Elton Mossate, encaminhou substituiçao para
adequação do artigo 330 do Estatuto, no que se refere a Cota de Gênero. Observando que o envelope
corn as substituiçOes foram entregues no tempo estabelecido, e que as substituiçOes esto de acordo
corn o estatuto, é homologada a Chapa, que passa a ser a Chapa 2 - Novo SINDIAGUA. Passando
para o segundo ponto, REGULAMENTO ELEITORAL, primeira questo discutida foi as urnas
itinerantes, a Comissão entregou para cada representante urna lista corn a diviso dos locais para
onde foram as urnas na eIeiço passada, para analise e os roteiros sero definido na próxirna
reuniäo. Discutidos todos os pontos do regularnento feitas as alteraçoes foi aprovado conforme o
anexo a esta ata. MATERIAL DE VOTAçAO: apresentando o material para e1eiço sendo eles:
Ata de Votaço, Cédula, Lista de Votaçao, Lista de Voto em trânsito, Envelope para Voto em
trãnsito, que foram aprovados. Ficando para ser avaliado o Manual Rápido de Eleiçao que será
enviado via e-mail aos rnemnbros da Comissão. LIBERAcAO DE MEMBROS DAS CHAPAS:
conforme a Clausula VIII.2.4 do ACT vigente, a Chapa 1 apresentou ofIcio corn os nornes dos
indicados para a liberaçäo e a Chapa 2 registrou seus indicados nesta ata , conforme segue: Elton
Mossate, Tiago Martins, Milton Rodrigo, Elton Marques, Lais Marim e Giovani Pedroso. LISTA
DE APTOS A VOTAR: foi formecido via eletronica a lista de sócios aptos a votar no dia de hoje,
salientando que a mesma poderá ter alteraço ate o dia de eleiçào. IMPUGNAçOES: A Cornissio
eleitoral fará a divulgaçäo das Chapas homologadas atravCs do site e via boletini eletrônico. Pica
aberto o prazo para irnpugnaçöes de candidatos ate as 12 horas do 03 de novembro do corrente ano
para fins do artigo 36 do estatuto. Neste ato a Chapa 2 apresentou urn pedido de irnpugnaçäo
composto por 14 laudas e uma cópia de urn processo judicial n°027/1.10.0007169-9. 0 procurador
da Chapa 1ristra seu protesto pelo rece ii to da impugnaço, face a precluso. A Comisso se
reunirá qjYnta'feira, dia,0de iover ,
4h para avaliar os pedidos de irnpugnaçäo.
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ATA 03 DE REUNIAO
COMISSAO ELEITORAL SINDIAGUAIRS TRIENIO 2016/2019
03/11/2016
-

Aos trés dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as 14 horas, reuniram-se na sede
do SINDIAGUAIRS, nesta Capital, a Comisso Eleitoral composta por pelo Presidente Dary Beck
Filho, e os indicados pelas chapas Marcel Aurélio Comachio
Representando a Chapa Sindicato
para todos, SINDIAGUA/RS na Direçäo Certa e José Luiz Vargas da Silva Representante da
Chapa Novo SINDIAGUA. Presentes também o Dr. Luiz Gustavo Reimann Assessor JurIdico da
Chapa Sindicato para todos, SINDIAGUA/RS na Direcäo Certa e o Dr. Rodrigo Ramos Bairros
Assessoria JurIdica Chapa Novo SINDIAGUA. Inicinado a Reuio, PEDIDOS DE IMPUGNAcOES
10 Pedido apresentado pelo Sr. Elton Leal Mossate em 31/10/2016, que consiste em ts fatos: 10 fato
refere-se ao Candidato Rogério dos Santos Ferraz, ao qual alega estar ferindo o artigo 33, f. Foi apresentando
o voto favoravel a impugnacäo do Sr. José Luiz, conforme apresentajustificativa em anexo, o Presidente da
Comissâo Eleitoral apresentou o voto como contrário a impugnacäo considerando que quem deve avaliar se
houve lesão a entidade no fato é a assembleia geral, conforme estatuto, Sr. Marcel vota tamlm contrário
pois considera que quem deve decidir é a categoria. 2° fato foi retirado o pedido pela representão da
Chapa 2, 30 fato: Em relaçao a candidatura do Sr. Leandro Alves de Almeida estar viaolando o artigo 34 do
estatuto. Em votaçAo, o Sr. Marcel não aceita a impugnacäo, o Sr. José Luiz vota favoravel a impugnaçAo
porque ouviu numa reunião de Representantes Sindicais, que ele era o Presidente, 0 Sr. Dary vota contra a
impgnacão pois entente que é a segunda vez que ele está concorrendo ao cargo supra citado. 2° Pedido foi
apresentado pela Sra. Adriana Santos da Rocha que consiste na inpugno das Candidaturas substitudas na
nominata da Chapa 2. Dary vota contrrio a impugnacäo pelo fato desta comissào eleitoral ter aprovado em
ata o prazo para a substituicào. Sr. Marcel vota favoravel ao pedido de impugno. Sr. José Luiz, vota
contrário a impugnacäo pelo mesmo fato do Sr. Dary. 30 Pedido feito pelo Sr. Paulo Ricardeo Atharzio
Lenzi que se refere também a impugnaço da Chapa 2 pelo mesmo motivo da substituiço das Candidaturas
na moninata, que não é aceita pela Cornisso também pelo motivo desta cornissäo ter aprovado em ata o
prazo para a substituicao. PEDIDO DE DISPONIBILIZAcAO DOS CONTATOS DE E-MAIL DOS
ASSOCIADOS
Fica registrado o pedido do Representante da Chapa 2 para que esta lista fosse
disponibilizada. Presidente da Comisso Eleitoral registra que a Comissäo no tern poder pra entregar esta
lista. Ficou acordado entre as Chapas o uso de boletins eletifnicos do sindicato no dia 18/11/2016 e da
ASCOM da Corsan nos dias 08, 11 e 16 de novembro. 0 material dos boletins develA ser enviado no dia
anterior ao da publicaçäo através do e-mail daniela@sindiaguars.corn.br . Cada boletim deverá ter o formato
de uma foiha A4 e no formato em pdf. ESCRUTINIO Fica definida a data do dia 30 de novembro para a
contagem de votos. LACRAR AS URNAS: Fica definido o dia 07 de novembro para lacrarem as urnas, que
será feito pelos funcionários do sindicato com a presenca da Comissão Eleitoral. URNAS ITINERANTES
Fica acordado que o deslocamento das Urnas Itinerantes deverA ocorrer no primeiro dia de votäo. No
segundo dia a Urna permanecerão no local de votaão. URNAS DE PORTO ALEGRE Definido que seio
duas urnas fixas, uma na sede~
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outrT- de Carvaiho, corn a mesma listagem de votäo para o
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ATA 04 DE REUNIAO
COMISSAO ELEITORAL SINDIAGUAIRS - TRIENIO 2016/2019
07/11/2016

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, as 10 horas, reuniram-se na sede
do SINDIAGUA/RS, nesta Capital, a Comissäo Eleitoral composta por pelo Presidente Dary Beck
Filho, e os indicados pelas chapas Marcel Aurélio Cornachio - Representando a Chapa Sindicato
para todos, SINDIAGUA/RS na Direçäo Certa - e José Luiz Vargas da Silva - Representante da
Chapa Novo SINDIAGUA. Presentes também o Dr. Luiz Gustavo Reimann - Assessor JurIdico da
Chapa Sindicato para todos, SINDIAGUAIRS na Direço Certa e o Dr. Rodrigo Rarnos Bairros Assessoria JurIdica Chapa Novo SINDIAGUA, para lacrar as Urnas Eleitorais. Forarn inspecionadas e
lacradas 170 urnas.
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