
 

São Paulo, 07 de fevereiro de 2012 

À Comissão Eleitoral do DCE 2012 e integrantes de chapas concorrentes, 

 

Os integrantes da Chapa Reação concorrente nas eleições para gestão do DCE-USP 2012 e 

representação discente nos conselhos centrais notifica por meio deste os membros da 

Comissão Eleitoral, membros de grupos e movimentos integrantes de chapas concorrentes, e 

ex-diretores da ex-gestão 2011 do DCE que: 

1) Os integrantes da Chapa Reação USP não receberam nenhum comunicado sobre a 

realização de nenhuma reunião da Comissão Eleitoral até o momento desde a inscrição das 

chapas. Isso é totalmente diferente do procedimento adotado em 2009 e 2010, anos nos quais 

membros da Reação concorreram em outras chapas. Nenhum membro da Reação esteve 

presente em nenhuma atividade da Comissão Eleitoral até o momento, o que consideramos 

uma violação do compromisso de transparência e fiscalização do processo. 

2) Até o momento não foi disponibilizada em nenhum canal de acesso público a lista de chapas 

concorrentes e de seus respectivos componentes. Aguardamos esta divulgação até agora. 

3) Reiteramos abaixo a relação dos membros da Reação declarados como Responsáveis Legais 

pela chapa no ato de sua inscrição ano passado com seus e-mails e telefones para contato. 

Aguardamos comunicação dos desdobramentos da eleição por parte da Comissão Eleitoral, 

como por exemplo a notificação de suas reuniões como apontado anteriormente. 

Responsáveis pela Chapa Reação de acordo com o preenchido na inscrição de chapas em 2011: 

      RODRIGO SOUZA NEVES      (11) 7748-0000         drisouzaneves@xxxxxxx.xxx.xx 

     LUCAS SANTOS SORRILLO      (11) 9582-0000              lucassorrillo@xxx.xxx.xx 
 

Caso essa descontinuidade de fluxo de informação se mantenha seremos obrigados a tomar 

medidas legais cabíveis. Esperamos que os envolvidos mantenham a seriedade usualmente 

adotada no processo. 

Contamos com vossa colaboração. 

CHAPA REAÇÃO USP 2012 

 

 

DESTINATÁRIOS DESTE E-MAIL 

 drisouzaneves@XXXXXXX.XX.XX  renantheodoro@XXXXX.XXX      fininlino@XXXXX.XXX.XX 

 lucassorrillo@XXX.XXX.XX   thales.carpi@XXXXX.XXX      silas_cs@XXXXXXX.XXX 

 francisco.virissimo@XXX.XX  davidsf.antonio@XXXXX.XXX     jub.silva@XXXXX.XXX 

 juliacorrea1704@XXXXXXX.XXX  tatinhataz@XXXXX.XXX      giugiutadini@XXXXX.XXX 

 balza.guilherme@XXXXX.XXX  amalgamado@XXXXX.XXX      thimhz@XXXXX.XXX 

 une.chls@ XXXXX.XXX   kharkov1917@XXXXX.XXX      paguinha@XXX.XXX.XX 

 julianopolidoro987@XXXXXXX.XXX  petriniligia@ XXXXX.XXX      gracilisvita@ XXXXX.XXX 

 tomarques182@XXXX.XXX.XX   nathalie_drumond@XXXXX.XXX.XX     carime.andre@XXX.XX  

 comunicacao@caaso.org.br   calq@esalq.usp.br       ceqhr@iq.usp.br 

 


