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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE JORNALISTAS E COMUNICADORES DE TURISMO – FEBTUR 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 

vinte horas (20) horas, por meio da plataforma virtual Google Meet, 

reuniram–se os membros da Federação de Jornalistas e Comunicadores de 

Turismo – FEBTUR, sob condução do presidente da entidade, Sr. Gorgônio 

Loureiro, que informou ser esta uma reunião de pauta única, conforme 

Edital de Convocação, para tratar sobre o Edital e os procedimentos a 

serem adotados no processo eleitoral da Diretoria Nacional da entidade, 

que caso seja aprovado pelos presentes, está prevista para realizar-se no dia 

19 de dezembro do ano em curso, a fim de que a FEBTUR tenha sua 

Diretoria definitiva. O Edital, elaborado pelo diretor Administrativo da 

FEBTUR, Gilberto Correia da Silva, foi apresentado pelo mesmo, tratando 

dos procedimentos e instruções da eleição, cujo processo deverá ocorrer de 

forma remota (via internet), pelo sistema Google, com os membros da 

entidade encaminhando seus votos por correio eletrônico, devidamente 

cadastrados, com antecedência, via conta Gmail.com. Do Edital de Eleição 

constam todos os trâmites a serem seguidos, desde a abertura do processo, 

formação da Comissão Eleitoral, inscrição de Chapas, no período de 01 a 

05 de dezembro de 2022, na modalidade de Chapa completa, e o 

cronograma da campanha eleitoral, de 06 a 18 de dezembro. O resultado da 

eleição deverá ser divulgado no mesmo dia de sua realização, 19 de 

dezembro do corrente, devendo a Diretoria eleita tomar posse no dia 09 de 

janeiro de 2023. O diretor Administrativo esclareceu dúvidas dos 

participantes, ressaltando que o processo eleitoral deve seguir o que consta 

no Estatuto da entidade e que as Afiliadas devem enviar à atual Diretoria a 

lista de membros aptos a votarem até o dia 17 de dezembro, a fim de ser 

finalizado o cadastro da Lista de Votantes na plataforma. O texto do Edital 

foi aprovado por unanimidade, ficando a Comissão Eleitoral composta por 

Gilberto Correia da Silva (presidente), José Raimundo da Silva Morais 

(vice-presidente) e Daniel Franco Dias (secretário), podendo, se necessário, 

contar com auxílio jurídico do dr. Nazareno Alves e de Rafael Abud, além 

da contratação de um assessor técnico para fazer todo o procedimento, 

acompanhamento e divulgação final da eleição. A reunião encerrou-se às 

21h30, tendo os associados marcado suas presenças com assinatura no 

CHAT da plataforma virtual utilizada, e relacionados aqui, para fins de 

comprovação de presença, além do registro fotográfico da reunião online. 
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RELAÇÃO DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA 

 

Thereza Christina Hayne, Jose Maria Pinheiro, Cassandra Teodoro dos S. 

Gonçalves, Wander Cairo Levy, Bernadete de Lourdes Faria Espinoza, 

Marco Jacob, Heloisa Lemos Braga Poletto, Gorgônio Boaventura Loureiro 

de Souza e Silva, Messina Palmeira, Luiz Henrique Nascimento de Arruda 

e Miranda, José Raimundo Morais, Gilberto Correia da Silva. Douglas 

Spada. 

 

        

 

 
GORGONIO BOAVENTURA LOUREIRO DE SOUZA E SILVA 

Presidente da FEBTUR 

 

 


