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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO 
PARANÁ. 

Aos 30 dias do mês de novembro de 2020, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária  
on-line no endereço https://meet.google.com/tgr-hiwr-uzh convocada em 20 de outubro 
do ano corrente, em atendimento à Decisão Liminar proferida pelo MM. Juízo da 4ª. Vara 
Cível de Curitiba, nos autos nº. 0021716-64.2020.8.16.0001 com a pauta seguinte, 
baseada no pedido análogo dos associados que cita a decisão: I. Alteração do Estatuto 
Social: proposta de alteração do caput do art. 11, do caput do art. 16, como também do 
caput do art. 17; II. Adiamento das eleições para dezembro de 2020; III. Prestação de 
Contas dos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019; IV. Apresentação da lista de 
associados em dia com as mensalidades, sendo às 13:30h feita a primeira convocação, 
atestando-se número regimental inferior. Às 14h foi aberta em segunda convocação com 
o número de presentes. A presidente Srª Eliane Berger declarou então aberta a 
Assembleia Extraordinária designando a mim, Gehad Ismail Hajar, como secretário ad 
hoc, constando 86 associados dos atuais 327 adimplentes. De início, a Vice-Presidente 
Jane D’Avila pediu a palavra a fim de comunicar que por conta de denúncias 
encaminhadas por associados deste sindicato, acerca da utilização desta entidade a fins 
eleitorais pelo então candidato à vereança Diogo Busse, esta entidade encaminhou 
denúncia ao Ministério Público Federal, sob Protocolo nº PR-PR-00091404/2020, e que a 
investigação agora cabe ao MPF e à Justiça Eleitoral, já estando a notícia do fato no 
gabinete do Procurador Regional Eleitoral (da Promotoria Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de 
Curitiba) sob tombo nº 1.25.000.005095/2020-85. Dando início à pauta, A presidente 
disponibilizou a lista de adimplentes no link: https://www.dropbox.com/s/
6of9kd2ew3hy4hc/lista%20-%20associados%20adimpelntes.pdf?dl=0no e o associado 
Lucas Tartarin pediu Pela Ordem (sem citar artigo do estatuto transgredido) e disse serem 
os pontos abordados na presente Assembleia como de não mais interesse, por serem já 
anteriormente resolvidos. A Presidenta respondeu que estava ela cumprindo 
determinação judicial e que continuaria a assembleia de qualquer forma. Dando início à 
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pauta, leu todos os itens e abriu a palavra para que os presentes pudessem se inscrever. 
Não havendo inscritos, e  sem nada mais a ser posto tanto pelos associados quanto pela 
mesa diretiva e, também, dada por finda as discussões e esgotada a pauta da 
convocação, a Srª Presidente Eliane Berger deu por encerrada a Assembleia 
Extraordinária convidando a todos para no dia 04 de dezembro vindouro participarem da 
posse da novel gestão e eu, Gehad Ismail Hajar, secretário ad hoc, lavrei e encerro a 
presente ata.


Eliane I. Berger 
Presidente 


Gehad Ismail Hajar 
Coordenador de Ópera, Secretário ad hoc
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