
De: Rovílson Dias da Silva  

 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Comissão eleitoral central (CEC) – Resolução º 33/2020 de 18/08/2020. 

Prestação de contas  

Candidato a Retiro do IFSP 

 

Período da campanha: setembro e outubro de 2020 – para este candidato, somente no 1º turno, votação do 1º 

turno foram nos dias 13 e 14/10/2020. 

A votação final – encerramento da campanha, votação do 2º turno foram nos dias 26 e 27/10/2020. 

 

Seguem os gastos com a referida campanha e a origem dos recursos: 

 

Quantidade Descrição Valor 
unitário 

Valor total Origem do recurso 

Internet 
própria da 
minha casa 

0 R$ 0,00 R$ 0,00 Custo fixo, pessoal, não alterou por essa 
campanha. 

Impressão 4 R$ 0,25 R$ 1,00  Somente das fichas para inscrição. Recurso 
próprio. 

Foto 3 R$ 16,66 R$ 50,00 Recurso próprio. 

Celular 0 R$ 0,00  R$ 0,00 Não podíamos usar o celular na campanha – 
proibido aos grupos de WhatsApp. 
Interagimos num grupo criado para 
Candidatos a Reitor – não houve acréscimo 
de despesas em minha conta, já era fixa – uso 
mensal do servidor em sua casa. 

Deslocamento 0 R$ 0,00 0,00  Não me desloquei da minha casa para visitar 
câmpus ou qualquer outro tipo de encontro, 
tempos de pandemia e não tínhamos como. 

     

     

     

     

Total:  R$ 51,00  

 

Declaro que o total gasto foi de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) nessa campanha.  Que foram do próprio bolso do 

candidato – de seu salário como professor EBTT do IFSP. Sim, algum tempo foi dedicado, isso tem valor, mas as 

atividades acadêmicas foram priorizadas. E estar à disposição em um pleito, dessa natureza, também tem valor 

incalculável – é com objetivo de contribuir com o crescimento do IFSP. 

 

Sendo todas as informações fidedignas, continuo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Limeira, 28 de outubro de 2020. 

 

Rovílson Dias da Silva 

CPF: 062.885.518-48 

RG: 19.133.258-6 

Prontuário: sz110383 


