
Ata de Reunião para Habilitação de Candidatos do Conselho Gestor de 
Paraisópolis 

Local: Canteiro de Obras Data: 07/02/2014 

Pauta 
 

1.  Habilitação dos Candidatos 
inscritos até dia 03/02/2014; 

2. Locais de Votação; 
3. Informações Gerais. 

 
Horário: 11h00 as 12h30 

Por:  

 Participantes: Conforme lista anexa Folha:  

 

 

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA AUTOR 

A reunião foi iniciada com a confirmação de 
inscrição de 49 candidatos até dia 03/02/2014 
conforme o cronograma e regulamento das 
eleições. 
Também informada que todos os inscritos 
foram pesquisados no sistema HABISP para 
verificar o cadastro e foi confirmado que 42 
dos inscritos são cadastros no sistema 
confirmando a sua residência em Paraisópolis 
e os outros 07 que não foram localizados no 
sistema a equipe reforçou a entrega de 
comprovantes de moradia para habilitação 
dos candidatos.  

Apresentação Regiane 

Desta forma, foi apresentada de forma 
individual as inscrições e comprovantes de 
moradia para comissão eleitoral para a 
habilitação conforme a verificação de todos os 
presentes. 
Cada comprovante de moradia e comprovante 
de cadastro foram analisados e após a análise 
os nomes dos candidatos foram inseridos em 
uma listagem para a divulgação no Plantão 
Social conforme o Regulamento da eleição. 

Habilitação Regiane/ 
Maria Teresa 

Foram 49 inscrições e após a conferência dos 
comprovantes 44 candidatos foram habilitados 
e 05 candidatos apresentaram pendência de 
comprovantes de moradia solicitados no 
regulamento e reafirmado através da equipe 
social. 

Habilitação Jose Carlos 
(Mineiro)/           
Sabino 

Com as 05 pendências de comprovantes de 
moradia, a equipe social se comprometeu 
mais uma vez mobilizar os candidatos para a 
entrega de documentação pendente até dia 

Pendência de 
habilitação 

Regiane 



10/02/2014 até as 16h00 no plantão social e 
sendo assim realizar novamente reunião de 
habilitação no mesmo dia as 17h00. 

Após a Habilitação dos candidatos foi utilizado 
o espaço da reunião para uma conversa sobre 
os pontos de eleição, documentos 
necessários para eleição, mecanismos para 
não acontecer duplicidade de votação nos 04 
pontos de eleição estabelecidos no 
regulamento, divulgação dos pontos de 
eleição e carro de som. 
Sendo assim, todos os envolvidos 
demonstraram preocupação e empenho para 
que a eleição ocorra de forma tranquila e sem 
maiores problemas até a apuração dos votos. 

Outras 
informações 

Regiane e 
Fernando 

A reunião foi finalizada com o agendamento 
de uma nova reunião para habilitação dos 
candidatos que ainda não entregaram todos 
os comprovantes para dia 10/02/2014 as 
17h00. 

  

Segue em anexo: Regulamento e 
Cronograma documentos que constam datas 
e documentos necessários para inscrições e 
habilitação. 

  

 

 


