
 

Etec Prof. Idio Zucchi - Bebedouro 

 

PORTARIA DO DIRETOR 25/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022 

 

Dispõe sobre a eleição do Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual 

Professor Ídio Zucchi de Bebedouro, biênio 2022-2023 

 

Artigo 1 0 - A escolha dos representantes do Grêmio Estudantil da Escola Técnica 

Estadual de Bebedouro processar-se-á em uma única fase: 

Artigo 20 - Para conduzir este pleito eleitoral, fica designada a seguinte comissão 

eleitoral: 

I. Sandra Regina Moisés da Silva 

II. Fagner Lazzarotto de Souza 

III.  Arthur Vinícius Feitosa Furtado 

Artigo 30 - A eleição realizar-se-á no dia 06 de junho, das 8h às 22h, através de voto 

em cédula de papel. 

Artigo 40 - Realizar-se-á o processo eleitoral mediante a observância das seguintes 

normas: 

l. inscrição prévia dos candidatos e suas chapas, através de documento próprio; 

II. Identificação de cada votante e confronto de seu nome com o constante das 

listas fornecidas pela Secretaria Acadêmica; 

III. A chapa será formada por alunos de todos os períodos que compõem a  escola, 

garantindo-se, pelo menos, que 50% (cinquenta por cento) dos cursos estejam 

representados; 

IV. Cada aluno deverá votar em apenas uma chapa; 

V. A apuração do pleito será feita após o término da votação; 

Vl. Publicação do resultado do pleito ocorrerá no site da Etec e murais dos alunos, 

até as 18   horas do dia letivo seguinte ao da votação; 



 

 

VII. Os pedidos de inscrição das chapas poderão ser feitos no período de 16 a 24 

de maio de 2022, junto à Orientação Educacional; 

VIII. As listas das chapas e sua apresentação aos alunos ocorrerá no período de 

30 de maio a 03 de junho de 2022; 

IX. A apuração do pleito a que alude o inciso V deste artigo deverá ser 

realizada pela comissão eleitoral, que comunicará o resultado formalmente 

ao Diretor da Unidade; 

X. O Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual de Bebedouro tomará 

posse em 08 de junho de 2022 com mandato de um ano, em 

solenidade organizada pela comissão supracitada. 

Artigo 50 - Será considerada eleita a chapa mais votada. 

10 - ocorrendo empate, serão obedecidos os seguintes critérios: 

1 - Será considerada eleita a chapa com maior número de alunos acima de 18 anos. 

Artigo 60 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, de plano, pelo Diretor da 

Etec. 

Artigo 70 - Todos os documentos relevantes deste processo deverão ser devidamente 

arquivados em processo correspondente. 

Artigo 8 0 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Bebedouro, 10 de maio de 2022.    

 

     Atenciosamente,  

 

 

     Rodrigo Pinheiro Campos 

             Diretor de Escola Técnica - Substituto 


