TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO
Comissão de Auditoria da Votação EletrônicaEleições 2018
Local:
Data:
Horário:
Assunto:

1/2018

Sala de Reuniões- TRE-MT
11 de setembro de 2018
Início:
I 12h30
I Término:
l14h
1. Instalação da Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica dds Eleições 2018, em face da Resolução
TRE/MT n° 2.186/2018;

Deliberações:

1. O Diretor-Geral do TRE/MT, Nilson Fernando Gomes Bezerra, abriu a
reunião falando sobre os trabalhos da votação eletrônica,
apresentou os membros da Comissão, explicou que tinha um
membro de cada Secretaria. Explicou ainda que a servidora Grace
Cristiani Carvalho Nunes Gasparoto foi convidada a participar da
reunião por ter integrado o grupo de trabalho inicial que planejou
os trabalhos da Votação Paralela.
2. O Dr. Yale Sabe Mendes, na qualidade de Presidente da Comissão
de Auditoria da Votação Eletrônica para as Eleições de 20 18
explanou sobre a importãncia da comissão, e sobre a necessidade
da transparência, reforçando a importância da transferência dos
trabalhos para o Centro de Eventos Pantanal. Disse ainda que a
auditagem deste ano é muito importante por causa dos problemas
ocorridos em eleições anteriores. Enfatizou a necessidade do
convite para participar aos partidos políticos e OAB.
3. O Dr. Yale informou que serão necessários policiais militares para
guardar as urnas, inclusive o Dr. Lidio Modesto da Silva Filho,
Presidente do GGI (Gabinete de Gestão Integrada) já entrou em
contato sobre esse assunto.
4. Na sequência cada membro da comissão se apresentou, sendo
que o nome completo de todos está descrito no final da ata,
inclusive do membro da Procuradoria Regional Eleitoral.
5. Foi informado que o nome Comissão de Votação Paralela foi
substituído nesta eleição, em consonância à Resolução TSE n°
23.550/2017, por Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica.
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6. Existirá a equipe integrante da Comissão e uma outra equipe de
apoio no dia eleição.
7. O Diretor-Geral sugeriu que os trabalhos sejam transmitidos pela
internet, embora não haja previsão nas resoluções do IRE e do TSE.
8. O Diretor-Geral informou que haverá transporte aéreo para buscar
as urnas eletrônicas do interior e um carro a disposição para buscar
a urna da Capital. Foi informado que em relação as urnas do interior
haverá uma delimitação de 250 (duzentos e cinquenta) km.
9. O DG informou que caso a licitação para contratação da empresa
de filmagem não dê certo, já realizou uma visita na TV Assembleia,
os quais se dispuseram a contribuir com o Tribunal para fazer esse
trabalho.
1O. Foi informado que a equipe de auditoria independente do TSE já foi
contratada.
11. Foi sugerida a criação de um grupo no WhatsApp.
12. O DG sugeriu que os trabalhos no sábado sejam feitos no Plenário,
e que ao final dos trabalhos as urnas sejam deixas no recinto, com
uma câmera as filmando, e um policial de fora. No domingo as
urnas precisam ser retiradas até 7h30, porque às 8h haverá sessão.
Acrescentou que a partir das 6h o Centro de Eventos estará
disponível.
13. O Dr. Yale sugeriu que toda segunda-feira a Comissão se reúna,
sendo a próxima marcada para o dia 17/09/2018 às 13h30 na Sala
de Reuniões.
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