
 
 

ATA DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS DO SINDIEDUTEC-Sindicato PARA 
O XVI ENCONTRO NACIONAL DO PROIFES-Federação 

 

Durante os dias 22 e 23 de outubro de 2020 foi realizada a eleição de delegados do SINDIEDUTEC 

para o XVI Encontro Nacional do PROIFES-Federação. O processo de votação e apuração dos 

votos realizou-se com a utilização de tecnologia de programação construída para site na Internet, 

integrando um banco de dados a uma interface de páginas construídas dinamicamente, seguindo-se 

protocolos de segurança de transmissão de dados que garantiram o sigilo do voto e a sua correta 

contagem, passível de auditoria para aferição do resultado obtido, em caso de solicitação procedente 

e devidamente fundamentada. A apuração dos respectivos votos foi realizada no próprio ambiente 

de votação, e sob as mesmas garantias, sendo gerado relatório final com todas as garantias de 

segurança e transparência para os encaminhamentos que se fizerem necessários. Dentro do prazo 

previsto no Regimento Eleitoral da Federação e em conformidade com as definições da Diretoria do 

SINDIEDUTEC inscreveram e participaram da eleição 09 (nove) candidatos. Para a referida 

votação foram distribuídas 749 chaves de acesso e computados 217 votos assim distribuídos: 

Adnilra Selma Moreira da Silva Sandeski, 29 votos; Alexandre Machado Fernandes, 16 votos, 

Andrea Muzarok Schactae, 15 votos; Claudia Dell Agnolo Petry, 44 votos; Jaci Poli, 21 votos, Livia 

Lara da Cruz, 13 votos; Nilton Ferreira Brandão, 50 votos; Paulo Cesar Tavares de Souza, 23 votos 

e Reinaldo Donizete de Oliveira, 6 votos. De acordo com estes resultados apurados e divulgados e 

considerando o Regimento do Encontro Nacional aprovado pelo Conselho Deliberativo da 

Federação os 05 (cinco) candidatos mais votados são os delegados eleitos para o XVI Encontro 

Nacional: Nilton F. Brandão, Cláudia Dell Agnolo Petry, Adnilra Selma Moreira Sandeski, Paulo 

Cesar Tavares de Souza e Jaci Poli; segundo a ordem de maior votação, são os suplentes eleitos: 

Alexandre Machado Fernandes, Andrea Muzarok Shactae, Lívia Lara da Cruz e Reinaldo Donizete 

de Oliveira. Para constar, esta ata foi redigida por mim, Nilton F. Brandão e assinada pela 

Presidenta do SINDIEDUTEC-Sindicato. 
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