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Ata de eleição e posse de coordenação responsável pela Pastoral
Operária – Regional Sul 1
Aos nove dias do mês de março de 2021, às dezenove horas e trinta
minutos, de forma virtual, pela plataforma Google meet, foi realizada reunião
dos membros agentes de pastoral. Os presentes elegeram para coordenar
os trabalhos, Eduardo Paludette, que explicou o objetivo da reunião: Eleição
de nova coordenação responsável pela Pastoral Operária de São Paulo.
Dando atendimento à pauta do dia, o coordenador da reunião esclareceu
sobre as funções do coordenador ou coordenadora responsável por esta
Pastoral, afirmando que a função exige que o eleito ou eleita seja
responsável em zelar pelo projeto financeiro e prestação de contas da
pastoral. Também foi informado que é necessário ter um secretário ou
secretária, para enviar as correspondências ao Regional Sul 1. Os presentes
foram convidados a candidatarem-se às funções. Conhecidos os candidatos
e as candidatas, efetivou-se um debate e estudo cuidadoso dos nomes
apresentados. Teve início a votação com escrutínio aberto, seguida de
anotação e contagem dos votos, presenciadas por todos, que presenciaram
igualmente o nome que recebeu mais votos para coordenador, no caso
coordenadora, a saber, Antonia Aparecida da Silva Carrara. Foi também
realizado o mesmo processo para escolha de secretária e verificou-se que o
nome mais votado foi de um secretário, a saber, José Lucas dos Santos.
Estando assim, conhecido a nova coordenadora responsável pela Pastoral
Operária, Antonia Aparecida da Silva Carrara e o secretário, José Lucas dos
Santos, foram empossados no mesmo ato, para ficarem nestas funções por
dois anos.
Tendo sido assim, resolvido o objetivo a que se propôs a reunião e não
havendo mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos e assina a
presente ata, o coordenador da reunião, Eduardo Paludette, que anotou os
relatos.
Eduardo Paludette

