ATA DA 04ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ELEITORAL
Aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas, reuniram-se na
sede da Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, sito a
Rua Manoel da Nóbrega, 1.149, Centro, Diadema - SP, os membros da Comissão de Processo
Eleitoral instituída pelo art. 3º da Deliberação do Conselho Curador n.º 001, de 24 de julho de
2014, os senhores: João Paulo Alfredo da Silva, Bruno de Souza Seto e Gabriel de Mesquita
Camargo. Iniciando a reunião, o Dr. João Paulo, Presidente da Comissão, saudou a todos e
deu início aos trabalhos. O primeiro item discutido foi deliberação acerca dos pedidos de
candidatura do Sr. Kleiton Luz Marques e Sra. Karla Patrícia Pereira dos Santos, como
representante dos funcionários, e do Sr. Rogério dos Santos Pinto, como representante dos
alunos. A Comissão entendeu que os pedidos de candidatura são regulares. Desse modo,
foram homologados todos os registros de candidatura. O segundo item discutido foi a
dispensa de realização do sistema itinerante em virtude de candidatura única do representante
dos alunos. A Comissão entendeu como desnecessária a realização desse procedimento,
devendo prosseguir a eleição do representante dos funcionários apenas na sede da Fundação,
com as comunicações de praxe. Desse modo, foi aprovada a dispensa de realização do
sistema itinerante. O terceiro item discutido foi a necessidade de divulgação da lista de
candidatos inscritos. Desse modo, foi aprovada a divulgação da lista. Informes: O Sr. Bruno
ficará responsável pela fixação dos Editais no edifício sede da Fundação. O Sr. Gabriel ficará
responsável pela divulgação dos documentos de interesse das eleições no site da Fundação.
Eu, João Paulo Alfredo da Silva lavrei e redigi a presente Ata que vai por mim assinada e por
todos os presentes.
Membros da Comissão de Processo Eleitoral:
João Paulo Alfredo da Silva
Bruno de Souza Seto
Gabriel de Mesquita Camargo
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