ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÀRIA DA
“Empresa Júnior da Faculdade de Tecnologia de Garça”
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2016
Ata da Assembleia Geral da “Empresa Júnior da Faculdade de
Tecnologia de Garça”, FATEC JÚNIOR DE GARÇA, realizada no décimo
terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, as 18:30 horas
nas dependências da “Faculdade de Tecnologia Deputado Júlio Julinho
Marcondes de Moura”, FATEC de Garça, localizada a Avenida Presidente
Vargas, número 2331 na cidade de Garça, estado de São Paulo. Em
primeira chamada realizada as 18:30 horas e não havendo quórum de dois
terços dos membros efetivos da empresa. Em segunda chamada realizada as
19:00 horas foi aberta a assembleia presidida pela sua Diretora Presidente
Laís dos Santos Kagawa que nomeou como secretário o professor Ildeberto
de Genova Bugatti. Participaram da assembleia: a Diretora Presidente da
FATEC JÚNIOR DE GARÇA; alunos dos cursos mantidos pela FATEC de
Garça cito: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
Tecnologia em Gestão Industrial; Tecnologia em Gestão Empresarial EAD;
e Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Diretores, coordenadores e
professores da FATEC de Garça, convocados através de edital de 29 de
abril de 2016 e que assinaram a lista de presença anexa. A presidente da
assembleia realizou a abertura dos trabalhos agradecendo a presença de
todos e apresentado às pessoas da comunidade externa, convidadas a
participar da assembleia. Cumpridas as formalidades de abertura foi lida a
pauta do dia contida no edital de convocação da assembleia, que segue
relacionada: Histórico da empresa; Objetivos e funções da FATEC
JÚNIOR DE GARÇA; Situação atual da empresa; Motivos para reativar a
empresa; Aprovação da reativação da empresa; Aprovação do novo
estatuto; Aprovação de novo regimento Interno; Discussão do processo

Eleitoral; Formação de uma Comissão Eleitoral composta por três
membros; Reativação da FATEC JÚNIOR DE GARÇA perante o Cartório
de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Garça/SP. A presidente
da assembleia apresentou aos presentes um breve histórico, objetivos e
finalidades da FATEC JÚNIOR DE GARÇA e informou que a mesma está
ativa e regularizada junto aos órgãos competentes e administrativamente
saneada. Dando continuidade aos trabalhos, relatou e justificou os motivos
da drástica redução de atividades realizadas pela FATEC JÚNIOR DE
GARÇA e, relacionou os principais motivos que sugerem a reativação
efetiva da empresa através da participação de todos os alunos dos cursos
mantidos pela da FATEC de Garça. Após esses relatos colocou em
discussão a intenção dos alunos em reativar ou não reativar a FATEC
JÚNIOR DE GARÇA. Esclarecidas todas as dúvidas dos presentes e
discutidas as propostas apresentadas foi colocado em votação a reativação
da empresa. A reativação da FATEC JÚNIOR DE GARÇA foi aprovada
por unanimidade. Em consequência da aprovação da reativação da empresa
pela assembleia foi colocado em discussão as propostas de novo estatuto e
novo regimento da empresa que foram previamente divulgados em murais
da

FATEC

de

Garça

e

também

na

página

da

Instituição

“http://www.fatecgarca.edu.br”. Colocada em votação, o novo estatuto e o
novo regimento foram aprovados. O próximo item da ordem do dia,
Discussão do processo Eleitoral, foi colocado em discussão e como
consequência foram indicados pela assembleia, oito membros da FATEC
JÚNIOR DE GARÇA para compor a Comissão Eleitoral que irão
responsabilizar-se pela organização e divulgação do processo eleitoral para
os alunos do período diurno e noturno da FATEC Garça. Segue a relação
dos membros da comissão: Márcia Lopes Sasso; Vera Lúcia Alves
Almeida; Patrícia Correia da Silva; Marisa Ferreira Lima Marques Rocha;
Jéssica Cristina Teodoro Rocha; Lucas Moreira da Silva; Luiz Henrique

Ângelo Filho e Rodolfo das Chagas Prioste. Foi explanado que a diretoria
executiva definida no estatuto aprovado é composta por três membros e
com as seguintes denominações: Diretor Presidente; Diretor Administrativo
e Financeiro e Diretor de Projetos e Relações Públicas. Foi sugerido e,
aprovado em assembleia, que para participar do processo eleitoral devem
ser inscritas chapas constituídas da seguinte forma: um aluno do curso
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; um aluno do curso
de Tecnologia em Gestão Industrial e um aluno do curso de Tecnologia em
Mecatrônica Industrial. A presidente da assembleia e diretora da FATEC
JÚNIOR DE GARÇA solicitou para a diretora da FATEC de Garça que
fossem indicados dois professores efetivos da Instituição para comporem o
Conselho de Administração da FATEC JÚNIOR DE GARÇA. Cumprida e
esgotadas as discussões dos itens da ordem do dia, a presidente da
assembleia Laís dos Santos Kagawa informou o cumprimento da ordem do
dia. Eu, Ildeberto de Genova Bugatti, secretariei e lavrei a presente ata em
três vias anexando a lista de presença devidamente assinada por todos.
Após leitura e aprovação da ata foi encerrada a assembleia as 21:05 horas.
Garça, 13 de Maio de 2016.

_________________________
Laís dos Santos Kagawa
Diretora Presidente

__________________________
Ildeberto de Genova Bugatti
Secretário

