
Ata de Reunião da CELEP 

 

 

Aos 03 dias do mês de novembro de 2021, os abaixo signatários membros da Comissão Eleitoral e de Ética 

Profissional – CELEP da SBC, reuniram-se em reunião virtual pela plataforma Zoom Meeting, na forma do artigo 

3.1 do Regimento Eleitoral, tendo como pauta exclusiva a apresentação de sistema de votação eletrônica que 

será disponibilizado à AGAD de 19/11/2021, para eleições dos membros do Conselho Administrativo, da CELEP 

e do ConFi, que tomarão posse em 1º de janeiro de 2022. Na ocasião, foi feita apresentação do sistema pela 

empresa contratada pela SBC e esclarecidas dúvidas operacionais. Registrando que, embora sugerido pela 

CELEP, a adesão ao sistema pela AGAD é facultativa, e considerando a necessidade técnica de que 

determinados itens sejam pré-configurados para viabilizar a sua utilização caso a sua sugestão venha a ser 

acolhida, foi solicitado à empresa responsável pelos sistema que: (i) configure a plataforma para que os votos 

sejam abertos, devendo a AGAD decidir se esta modalidade será repetida como em anos anteriores ou se a 

votação será secreta, caso em que os dados identificáveis serão deletados após a votação; (ii) a adoção de 

procedimentos necessários à garantia de que apenas os associados-delegados presentes à AGAD votem, 

conforme estabelecido no Estatuto; (iii) que sejam disponibilizadas, juntamente com os nomes dos candidatos, 

as fotografias dos mesmos, de forma a facilitar a votação; (iv) que a votação seja feita através de sessão única, 

subdividida por blocos, garantindo-se a impossibilidade de cumulação de votos em um mesmo candidato por um 

mesmo associado-delegado, no caso das eleições ao Conselho Administrativo. Além disso, a CELEP decidiu 

recomendar à AGAD que, caso venha a aderir ao sistema, estabeleça na própria reunião o momento de 

inscrições para votação daqueles que estiverem presentes, ato necessário à configuração final da plataforma. 

Como forma de viabilizar e realizar um treinamento prévio da plataforma, a CELEP solicitou que fosse realizado 

um tutorial de funcionamento, o qual será encaminhado para o e-mail principal dos associados-delegados e seus 

suplentes. Na sequência, a CELEP solicitou ao staff operacional da SBC a disponibilização de lista atualizada 

dos associados-delegados e suplentes aptos a participar do pleito e o seu envio à empresa responsável pela 

plataforma, para fins de pré-configuração do sistema. Por fim, a CELEP solicitou que, após o disparo do e-mail 

com as senhas de acesso à plataforma, haja confirmação individual de recebimento por parte dos associados-

delegados, como forma de se ter maior segurança e transparência em todo o processo. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 18h58. 

 

Rio de Janeiro, aos 03 dias do mês de novembro de 2021. 
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