Assembleia Geral Extraordinária
do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal
Data: 28 de outubro de 2021
Estiveram presentes presencialmente: o presidente do Sindescritores,
Marcos Linhares.
Estiveram presentes virtualmente, por meio da plataforma Zoom: o
Diretor de Relacionamento Institucional, Daniel Deusdete Araújo
Barreto, a escritora Sarah Schmorantz Maldonado, dois integrantes do
Conselho de Ética, Ironita Pereira Mota e José Miranda de Aquino
(Zezé Maku); o Diretor de Marketing, Arisson Tavares; o VicePresidente, Gilbson da Costa Alencar e o Diretor de Audiovisual, Raul
Ernesto Larrosa Balesta
Estiveram presentes, por meio da plataforma Zoom.
Ironita infelizmente ficou pouco tempo por ter caído sua conexão de
internet.
Com a ausência do Secretario Geral, o vice-presidente, Gilbson da
Costa Alencar, relatou a Assembleia e assinará esta Ata.
Foi apresentado o relatório das atividades da Diretoria do Sindescritores
durante a atual mandato.
Foi apresentada apenas uma chapa para as eleições para o período de
2022 a 2024. Intitulada “Vamos em frente”, possui a seguinte
composição: Presidência- Gilbson da Costa Alencar; Vice-PresidênciaMarcos Aurélio Branco Linhares; Secretaria Geral Manoel Vicente dos
Santos Neto; Diretoria Financeira- Victor Tagore de Mello e Alegria;
Diretoria de Audiovisual; Raul Ernesto Larrosa Balesta; Diretoria de
Mídias Sociais - Arisson Tavares da Silva; Diretoria de EventosMeireluce Fernandes da Silva, Diretoria de Literatura Infantil- Silvano
Colli; Diretoria de Marketing- Daniel Deusdete Araújo Barreto;
Diretoria de Assuntos Jurídicos-Rafaela Nascentes Anselmo; Diretoria
de Relacionamento Institucional- Ozaina Barros Cruzeiro; Diretoria de
Gestão e Produção Cultural- Luiz Felipe Vitelli Peixoto; Diretoria de

Literatura Pré- Escolar- Ironita Pereira Mota; Diretoria de Literatura
Afro-Brasileira- Cristiane Sobral Correa Jesus; Diretoria de Formação
e Capacitação- Augusto Rodrigues da Silva Júnior; Diretoria de Jovens
Escritores- Murillo Araujo Homem de Siqueira Freitas; Diretoria de
Projetos- Paulo Henrique Cavalcante Souza; Diretoria SocioambientalAlessandra Alexandria; Conselho Fiscal - José Carlos Brito, Luciane
Brito de Melo e Onã da Silva Apolinário; Conselho de Ética- Astrogildo
Regis Barbosa, José Miranda de Aquino, Patrícia Adriana Kortlandt
Grandin; Conselho Consultivo- Cacilda Leal do Nascimento, Maria
Lícia Moraes Braga, Luciane Moreira Mustafá.
Por só ter uma chapa e poderem ser as eleições por aclamação, apesar
disso, conforme, previsto no Edital de Eleições:”§ 1º – Havendo
somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia
extraordinária de eleição, em última convocação, ser realizada 1 (uma)
hora após a primeira convocação”, as eleições serão realizadas das 9h
às 10h30, da quarta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Não iremos tirar
a possibilidade de os que quiserem poderem votar tanto
presencialmente quanto virtualmente.
Depois, foram iniciadas as deliberações dentro dos assuntos gerais.
Foi apresentado e aprovado o Estatuto Consolidado com as mudanças
aprovadas nas últimas atas e apresentadas e aprovadas as seguintes
novas sugestões de mudança:
- Sempre que forem necessárias serão disponibilizadas ajudas de custo
e verba para impulsionamento para as redes sociais do Sindescritores,
desde que haja disponibilidade de caixa, a devida necessidade e a
aprovação da diretoria. Sempre que forem necessárias essas liberações
de valores, os mesmos deverão ser submetidos e aprovados pela
diretoria, e depois as devidas notas de prestação de contas deverão ser
apresentadas.
- a criação de duas novas diretorias – a de Literatura Indígena e a
Literatura LGBTQI+, sendo indicadas para essas diretorias as escritoras
Maria Lícia Moraes Braga e Sarah Schmorantz Maldonado. Essas duas
novas diretorias e diretores já deverão ser inseridas no registro do
Estatuto e da chapa que foi apresentada.

- a inserção das atribuições de cada cargo da diretoria. Somente as das
novas diretorias ainda deverão ser escritas, e tão logo prontas deverão
figurar no Estatuto, bastando para tanto novo registro no Cartório. O
Estatuto consolidado deverá ser registrado juntamente com a Ata.
Foi relembrado e já consta no Estatuto consolidado que já foi aprovada
a criação do cargo de Diretor Adjunto para substituir os titulares das
diretorias, quando estes não puderem comparecer às reuniões ou aos
eventos. Será opcional o diretor titular escolher o seu adjunto, que
deverá ser aprovado pelo presidente, vice-presidente, secretário-geral e
diretor financeiro – por maioria simples. A escolha deverá acontecer
com três dias de antecedência às reuniões ou aos eventos. Caso a
indicação seja aprovada, o presidente do Sindescritores nomeará a
pessoa por meio de portaria. Vale lembrar que o diretor titular deverá
escolher um integrante da diretoria ou um escritor sindicalizado
adimplente para ser seu adjunto.
Serão apresentados os prints da Assembleia como assinatura.
Nada mais tendo ocorrido, a reunião foi encerrada às 11h32, tendo sido
lavrada por mim, Gilbson da Costa Alencar, Vice-Presidente, e vai
assinada pelo presidente e por mim.
Em anexo, seguem os prints dos presentes à Assembleia.
Brasília-DF, 28 de outubro de 2021
Gilbson da Costa Alencar
Vice-Presidente
Marcos Aurélio Branco Linhares
Presidente

