TRANSPARÊNCIA ELEITORAL BRASIL
CNPJ: 36.088.168/0001-48

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 07 de Abril de 2021
1
Aos 07 de abril de 2021, atendendo a convocação via “whatsapp”
no

dia

23/03/2021,

foi

realizada

a

Assembleia

Geral

Ordinária

da

TRANSPARÊNCIA ELEITORAL BRASIL. Assumindo a Presidência por
aclamação, a Srª Ana Cláudia Santano, Coordenadora Geral, convidou para
secretariá-la a Srª Marilda de Paula Silvera, Vice Cooderadora Geral, e deu-se
início a reunião com a presença de todos os associados em dia com suas
obrigações sociais, passando-se à leitura da ordem do dia conforme previsão

1 - Aprovar a programação anual apresentada pela Coordenação-Geral:
iniciado os trabalhos foi realizada a leitura da programação anual pela Srª
Ana Claudia Santano:
 Janeiro, 2021 - A Transparência Eleitoral Brasil foi convidada para
acompanhar as eleições presidenciais do Equador, no início desse ano.
A

missão de observadores

independentes foi organizada

pelo

conselheiro eleitoral Luis Verdesoto e abriu as portas para a TE Brasil
participar no mapa internacional das missões de observação eleitoral.
 Fevereiro, 2021 - Foi lançado o cadastro inclusivo da TE Brasil, que
convoca profissionais das áreas de atuação de grupos tidos como
minoritários,

como

negros,

indígenas,

mulheres,

pessoas

com

deficiência, etc. O cadastro é permanente e segue aberto no nosso site.
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nos incisos I, II e III do artigo 30 do estatuto:

 Fevereiro, 2021 - Estamos com convocatória aberta do programa de
voluntariado inclusivo, específico para negros, indígenas, mulheres,
pessoas com deficiência, etc. Temos interesse em aproveitar essa
demanda por voluntariado e informo que temos concorrência para o
processo seletivo.
 Março, 2021 – Elaboração de um grupo de trabalho para financiamento

2

de campanhas eleitorais, para poder incidir sobre a Reforma Política. O
GT conta com a participação de Bruno Wilhelm Speck (Univ. São
Carlos); Emerson Cervi (UFPR; Eneida Desiree Salgado (UFPR); Ana
Claudia Santano (UniBrasil). Os resultados desse estudo serão
apresentados em audiência pública na Câmara dos Deputados com o
convite

da

relatora

do

GT,

Dep.

Margarete

Coelho,

sendo

posteriormente organizado um evento para a publicização do estudo

estudo.

 Março, 2021 – Elaboração de estudo técnico sobre observação eleitoral
para poder incidir sobre a Reforma Política. Os resultados desse estudo
serão apresentados em audiência pública na Câmara dos Deputados
com o convite da relatora do GT, Dep. Margarete Coelho, sendo
posteriormente organizado um evento para a publicização do estudo
técnico integral. Haverá publicação pela editora da TE Brasil desse
estudo.

2 - Apreciar o relatório de gestão do exercício anterior apresentado pela
Coordenação-Geral; após, foi apresentado pela Srª Ana Cláudia Santano o
relatório das atividades realizadas no exercício anterior de 2020:
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técnico integral. Haverá publicação pela editora da TE Brasil desse



Junho, 2020 - evento internacional "Democracia em tempos de

pandemia". Esse evento de perfil acadêmico reuniu profissionais e
estudantes de todos os níveis (graduação, mestrado e doutorado),
contando com a participação de estrangeiros (Colômbia e México). O
evento também foi bilingue, realizando-se em duas etapas: uma de
palestras e outra de apresentação de comunicados científicos/concurso
de artigos jurídicos. Nas palestras, recebemos a Dra. Nataly Gamboa
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(Bolívia), presidente do Tribunal Eleitoral de Tarija, Bolívia; Dr. Luiz
Guilherme Arcaro Conci (PUCSP); Dra. Flavia Piovesan (Comissão
Interamericana de Direitos Humanos) e Gerardo de Icaza, (DECO-OEA).
No total, foram apresentados 72 trabalhos, sendo premiados 3 artigos.
Todos contaram com professores do Direito, da Ciência Política e da
Sociologia para a avaliação, totalizando 16 professores envolvidos na
apresentação de trabalhos e na Comissão Julgadora dos artigos

Cooperação com o TRE-BA, já estando o material com a EJE para a
diagramação e editoração. Todas as apresentações e palestras estão no
nosso canal do YouTube.
 Junho/Julho 2020 - participação ativa na questão do adiamento das
eleições, com reunião com o Senador Weverton em conjunto com o GT
criado no Pacto pela Democracia para este fim. Produção de peças
publicitárias sobre o tema, estando o vídeo principal no nosso canal do
YouTube.

 Junho 2020 - Assinado termo de colaboração com o National
Democratic Institute, NDI, para atuar no âmbito do projeto Red
Innovación, que tem como foco o apoio para organizações da sociedade
civil sobre temas envolvendo democracia. Desde então, contamos com
este forte suporte institucional para várias de nossas ações.
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científicos. Toda essa produção será publicada por meio de Termo de

 Julho 2020 - Participação na audiência pública do TSE sobre a
resolução de Partidos Políticos. O voluntário Geovane Silveira foi o
nosso representante, sendo muito elogiado pelo Min. Sergio Banhos.
Geovane é responsável pelas audiências públicas (núcleo de audiências
públicas que temos internamente) e também é responsável pelas
Jornadas Eleitorais, tendo enviado 3 enunciados.
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 Julho 2020 - construção de uma agenda sobre violência política de
gênero, que conta com o apoio da Deputada Margarete Coelho. Assim,
idealizou-se o "Observatório de Violência Política contra a mulher",
estando em plena atividade. A seguir, listamos as atividades
desenvolvidas no âmbito desse observatório:

1)

Organização e realização do evento “Lançamento do observatório

presença

das

palestrantes

internacionais

Nadia

Ramos

(Peru),

Presidenta da Red Política es cosa de mujeres; e Andrea Fernández
Jímenez (Colômbia), Gerente de programas na América Latina do
National Democratic Institute.
Já como palestrantes nacionais, participaram Luciana Lóssio (exMinistra do Tribunal Superior Eleitoral; Margarete Coelho, Deputada
Federal; Tailaine Cristina Costa, responsável pelo Observatório de
Violência Política contra as Mulheres e Silvia Cunha, pesquisadora e
membro do Observatório.
O vídeo do evento pode ser visto no canal da Transparência Eleitoral
Brasil em: https://www.youtube.com/watch?v=BWXYOycMY_0

2)

Encontro com parlamentares da bancada feminina da Câmara dos

Deputados para apresentação do Observatório de Violência Política
contra as Mulheres e parceria com a Secretaria da Mulher – dia
20/10/2020.
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de violência política contra as mulheres” - dia 09/10/2020, com a

Por meio de videoconferência, as pesquisadoras vinculadas ao
Observatório de violência política contra as mulheres apresentaram o
projeto à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Durante o
encontro, as parlamentares compartilharam experiências na vida política
e sugeriram propostas de frentes de estudo para a pesquisa.
Participaram da reunião, além das pesquisadoras vinculadas ao
Observatório, as deputadas federais Profa. Dorinha (partido DEM), Dep.
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Aline Gurgel (partido Republicanos), Dep. Jandira Feghali (partido PT),
Dep. Maria do Rosário (partido PT), Dep. Margarete Coelho (partido PP),
Dep. Talíria Petrone (Partido PSOL), Dep. Rejane Dias (partido PT) e
Del. Elcione Barbalho (partido MDB).
O vídeo do encontro pode ser acessado no canal do YouTube da
Câmara

dos

Deputados

em: https://www.youtube.com/watch?v=9zjGp5IY97w
vídeo

com

o

release

do

evento

pode

ser

acessado

em: https://www.youtube.com/watch?v=QEN-l80URpY
Participação no evento “Exposição de Estudos Sobre a Violência

3)

Política nas Eleições”, realizado pela Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos com Participação
Popular – dia 29/10/2020. O evento foi transmitido pelo Facebook do
Dep. Federal Marcelo Freixo, com a presença de diversas deputadas da
bancada feminina da Câmara dos Deputados.
O

vídeo

pode

ser

acessado

em: https://www.facebook.com/MarceloFreixoPsol/videos/312493948427
8330

4)

Organização e realização do evento “Lançamento do termo de

parceria entre o Observatório de Candidaturas Femininas da Ordem dos
Advogados do Brasil, Subseção São Paulo, e o Observatório de
Violência Política Contra as Mulheres” – dia 06/11/2020, com a
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O

participação das palestrantes Maíra Calidone Recchia Bayod (OAB-SP),
Sandrelle Jorge (Grupo Ágora-Observatório de Violência Política contra
as mulheres), Alice Bianchini (OAB-SP), Cidinha (primeira candidata
negra ao Senado de São Paulo), Vera Taberti (Ministério Público do
estado de São Paulo), Claudia Luna (OAB-SP), Cristina Neves (Grupo
Lidera-Observatório de Violência Política contra as mulheres).
A

notícia

pode

ser

acessada
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em: https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/observatorio-de-candidaturasfemininas-da-oab-sp-firma-parceria-com-o-observatorio-de-violenciapolitica-contra-a-mulher/
Participação do evento “Lançamento do selo “Não à Violência

5)

Política”, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH)”, do Governo Federal – dia 06/11/2020. O evento contou com

Britto, secretária do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos; Aline Osório, da secretaria da presidência do Tribunal
Superior Eleitoral; Anastasia Divinskay, representante da ONU Mulheres
no Brasil; Daniela Borges, da Comissão Nacional da Mulher Advogada,
e Tailaine Cristina Costa, do Observatório de Violência Política contra a
Mulher.
O

vídeo

pode

ser

acessado

em: https://www.youtube.com/watch?v=bHZ03VB81lU&list=UUPX1o9Tw
U4QoTWbDe7Moucg
Elaboração da campanha “Violência Política de Gênero existe!” a

6)

partir de vídeos produzidos pelo Observatório da Violência Política
contra a Mulher em parceria com a Comissão Gestora de Política de
Gênero do Tribunal Superior Eleitoral e a Assessoria de Comunicação
do

Tribunal.

A

campanha

integra

as

ações

do

programa

#ParticipaMulher, iniciativa criada pelo Tribunal para incentivar o
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a participação da Deputada Federal Margarete Coelho; com Cristiane

protagonismo feminino na política, que é voltada também aos
magistrados, magistradas e servidores da Justiça Eleitoral.
A campanha é composta de 6 vídeos. O primeiro aborda o tratamento
desigual que as mulheres recebem no espaço político institucional. Já o
segundo VT destaca como a dificuldade no acesso a financiamento
desestimula a participação das mulheres na política. O terceiro filme tem
como tema as manobras para afastar as possibilidades de uma

7

candidatura competitiva de mulheres. Por sua vez, o quarto vídeo
reforça que a exclusão é forma de violência política, mostrando que, nos
partidos políticos, a presença feminina em cargos de liderança ainda é
pequena. Já o quinto VT da série lembra que candidatos e eleitores
também podem ser autores de violência política e devem, portanto, ficar
atentos para combater a prática nas redes. E, para encerrar, o sexto
filme, aborda o uso dos meios de comunicação para silenciar as

político, a divulgação de conteúdo que reproduz estereótipos de gênero
também é uma forma de violência.
A campanha foi veiculada na semana que antecedeu às eleições
municipais de 2020 tanto internamente ao Tribunal como nas redes
sociais. Os vídeos podem ser acessados no canal do YouTube da
Transparência

Eleitoral

Brasil

em: https://www.youtube.com/watch?v=HDhJb5YGT0&list=PL_47GXs24ItGDU9qZR1ZzguXDtR6wqFTF

7) Segunda edição da campanha "Violência Política de Gênero
Existe!", com o apoio do TSE, como forma de participação no mês da
mulher. A segunda edição conta com 4 vídeos, dessa vez enfocando
mulheres parlamentares. O primeiro vídeo é explicando o que é a
violência política de gênero e como as eleitas são afetadas; o segundo
fala de racismo e violência política de gênero; o terceiro é a transfobia
como violência política de gênero; e o quarto fala sobre a necessidade
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candidatas, destacando que, na propaganda eleitoral ou de cunho

de proteção de todas as mulheres, não importando qual ideologia que
elas representam. Os vídeos estão circulando e abrem o evento do
TSE de toda sexta-feira que trata sobre temáticas de mulheres na
política.
Em todas as ações desenvolvidas houve impacto nos meios de comunicação,
nas redes sociais e ampla divulgação. Foi possível envolver todos os poderes
da República e diversas organizações e entidades, além de contar com a
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participação de mulheres por meio de interação virtual.



Agosto

2020

-

realização

do

projeto

"Missão

de

observação eleitoral nacional 2020". Trata-se da primeira missão de
observação eleitoral nacional realizada no Brasil. Contamos com o apoio
do TSE e credenciamento oficial a partir de celebração de Termo de
Acordo específico. No total, foram observadas 5 capitais (Curitiba, Belo
Horizonte, João Pessoa, Fortaleza, Belém, com o acompanhamento da

selecionados

por

chamada

pública.

Além

disso,

tivemos

o

reconhecimento público da OEA, colocando-nos no mapa da observação
eleitoral regional.
O relatório parcial da observação já se encontra publicado, bem como já
recebemos

resposta

ao

ofício

enviado

ao

TSE

solicitando

esclarecimentos sobre diversos pontos. O relatório final está previsto
para abril/maio, 2021.
No que se refere aos voluntários e voluntárias, eles receberam
capacitação própria para a atividade de observação, bem como fizeram
oficina de redação e de coleta de dados. Durante o projeto, também
tiveram que assistir a muitas palestras, que envolveram desde pessoal
interno do TSE (Caso Ana Claudia, do setor de gestão de pessoas) até o
representante da OEA do DECO, Ignacio Álvarez.
 Novembro, 2020 - publicado o primeiro livro com o selo editorial da
Transparência Eleitoral Brasil, sobre "Proposições para o Congresso
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totalização em Brasília), mobilizando 52 voluntários e voluntárias

Nacional: Reforma política". O livro encontra-se para download gratuito
no site da Transparência e contou com a participação de muitos
profissionais do Direito e da Ciência Política, além de contribuições
muito valiosas de Gerardo de Icaza e o Min. Edson Fachin. A obra
também conta com registro DOI, estabelecendo o padrão de publicações
que teremos a partir de agora, bem como conta com prefácio de
Therese Pearce-Laanela, do International IDEA.
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 Dezembro, 2020 - Elaboração de estudo técnico sobre inclusão de
grupos considerados vulneráveis na política brasileira para o NDI, sendo
este o nosso primeiro trabalho técnico remunerado. Os materiais estão
na versão português e espanhol e também estão disponíveis para
download gratuito no nosso site. Para lançar o documento, organizamos
o evento "O sistema político brasileiro desde a perspectiva da inclusão:

Rodrigues (UFMG); Ilka Teodoro e Leticia Lanz, já em 2021. O vídeo do
evento também se encontra no nosso canal do YouTube.

3 - Deliberar sobre as contas e o balanço referente ao exercício anterior,
com base na manifestação do Conselho Fiscal. Na sequência foi
apresentado as contas e o balanço anual no exercício financeiro de 2020,
conforme estabelece o Estatuto Social:
 Nesta data, consta conta bancária da Transparência Eleitoral Brasil,
agência: 2887-8, C/C: 26666-3 – Banco do Brasil, o saldo de R$
14.150,63.

Ato contínuo, colocadas em votação, restaram aprovadas por unanimidade dos
presentes, a programação anual apresentada, o relatório de gestão do
exercício anterior e as contas e o balanço anual referentes ao exercício
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conquistas e desafios", que teve a participação do prof. Cristiano

financeiro de 2020, conforme documentos anexos à presente ata, assinados
pela Senhora Presidente da Assembleia e pela Senhora Secretária da
Assembleia. Por fim, foi oferecida a palavra a todos e, nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e lavrada a presente
ata, aprovada por unanimidade, nesta mesma data de 07 de abril de 2021.
Sem mais, firmam a presente ata os Associados Fundadores, dando ciência de
seu teor.
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Em 07 de Abril de 2021.
Assinado de forma digital por
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