ATA - ASSEMBLEIA GERAL - 11/01
Às 19h horas, do dia 11, do mês de Janeiro, do ano de 2021, reuniu-se em
assembleia a Diretoria do Grêmio Estudantil Cecília Meireles, do Instituto Federal de
Educação e Tecnologia de São Paulo - Campus Guarulhos, e os estudantes do
Ensino Médio Integrado desta mesma instituição. A assembleia ocorreu por meio de
videoconferência, realizada pela plataforma online Google Meet.
Na pauta de assembleia foi discutido:
● As mudanças sugeridas pela Diretoria do Grêmio para o estatuto;
● Cargos disponíveis para a diretoria da próxima formação do Grêmio;
● Calendário Eleitoral e como irão funcionar as eleições.
Das pautas acima, as mudanças sugeridas precisaram passar por votação dos
presentes na assembleia. Cada tópico a ser votado foi devidamente explicitado em
assembleia pela então Diretora de Imprensa Kristhel Masterson e todas as
eventuais dúvidas foram sanadas pelos demais membros presentes da Diretoria. A
votação de cada tópico se deu por meio do Formulário Google, com tempo de 5
minutos para votação. Dessa forma, seguem abaixo os resultados das votações (os
votos foram revistos e comparados com a lista de presentes, para descartar
situações de duplicidade e votantes ilegítimos):
1ª Mudança: Aumento da antecedência de horas para chamada de Assembleia
Geral de quarenta e oito (48) horas para cento e sessenta e oito (168) horas.
Sou a favor da antecedência de horas: 25 votos (86,2%)
Sou contra a antecedência de horas: 1 voto (3,4%)
Me abstenho: 3 votos (10,3%)

Todos os dados estavam em conformidade.
2ª Mudança: Cargos
1. Adicionar à composição da diretoria do grêmio dois presidentes dos dois

cursos do ensino médio integrado, informática e mecatrônica, legítimos
representantes do seus respectivos cursos onde estão matriculados.
Sou a favor da existência de dois presidentes no Grêmio: 23 votos (79,3%)
Sou contra a existência de dois presidentes no Grêmio: 4 votos (13,8%)
Me abstenho: 2 votos (6,9%)

Todos os dados estavam em conformidade.
2. Retirada do cargo de Vice-presidente.
Sou a favor da retirada do cargo de vice-presidente: 1 voto (3,7%)
Sou contra a retirada do cargo de vice-presidente: 24 votos (88,9%)
Me abstenho: 2 votos (7,4%)

Todos os dados estavam em conformidade.
3. Adição do cargo de Diretor de Pagamentos, que vai cuidar de assuntos
estritamente relacionados à bolsas de ensino, pesquisa, extensão e
principalmente ao PAP dos alunos do ensino médio integrado.
Sou a favor de integrar um Diretor de pagamentos ao Grêmio: 27 votos (100%)
Sou contra integrar um Diretor de pagamentos ao Grêmio: 0 votos (0%)

Me abstenho: 0 votos (0%)

Todos os dados estavam em conformidade.
3ª Mudança: Adição de 6 (seis) meses ao tempo de mandato.
Sou a favor da adição de 6 meses no mandato do Grêmio: 21 votos (75%)
Sou contra a adição de 6 meses no mandato do Grêmio: 2 votos (7,1%)
Me abstenho: 5 votos (17,9%)

Todos os dados estavam em conformidade.
4ª Mudança: Adição da Seção I no Capítulo VII, que trata sobre o que deve ser feito
em caso de inatividade de diretores no Grêmio.
Sou a favor da Seção I no Capítulo VII: 26 votos (96,3%)
Sou contra a Seção I no Capítulo VII: 0 votos (0%)
Me abstenho: 1 voto (3,7%)

Todos os dados estavam em conformidade.
Assim, com base nos dados acima, as mudanças que serão feitas no Estatuto serão
as seguintes:
1. Aumento da antecedência de horas para chamada de Assembleia Geral de
quarenta e oito (48) horas (dois dias) para cento e sessenta e oito (168)
horas (uma semana).
2. Adição à composição da diretoria do grêmio dois presidentes dos dois cursos
do ensino médio integrado, informática e mecatrônica, legítimos
representantes do seus respectivos cursos onde estão matriculados.
3. Adição do cargo de Diretor de Pagamentos, que vai cuidar de assuntos
estritamente relacionados à bolsas de ensino, pesquisa, extensão e
principalmente ao PAP dos alunos do ensino médio integrado.
4. Adição de 6 (seis) meses ao tempo de mandato.
5. Adição da Seção I no Capítulo VII, que trata sobre o que deve ser feito em
caso de inatividade de diretores no Grêmio.
Após as votações, a Diretora Social Victória Silva Alves de Oliveira apresentou aos
presentes:
● Os cargos disponíveis para candidatura nas próximas eleições;
● O Calendário Eleitoral, elaborado pela Comissão Eleitoral;
● O Regime Eleitoral presente no estatuto.
Para conhecimento, segue o Calendário Eleitoral*:
Ação

Datas

Candidaturas

das 16h do dia 12/01 às 23h59 do dia
15/01

Campanhas Eleitorais

16/01 a 27/01

Votação

28/01 e 29/01

Apuração dos votos

Entre 29/01 e 01/02

Resultados Oficiais

01/02

Cerimônia de Posse

02/02

*As datas/horários podem sofrer alterações mínimas que não afetem o processo
eleitoral.
A assembleia foi presidida pela Co-presidente da Informática Ana Maísa do
Nascimento Santos e assessorada pelos seguintes: Co-presidente da Mecatrônica
Bianca Martins da Silva, Diretor de Cultura Bruno Etelberto Paulo Cabral, Diretora
de Imprensa Kristhel Masterson de Lima Conceição e a Diretora Social Victória Silva
Alves de Oliveira.
A assembleia deu-se por encerrada às 20h57.

