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A eleição para a escolha da nova

diretoria da AGEA já tem data

marcada. Será no dia 26 de abril de

2007, das 10h às 17h, na sede soci-

al da AGEA. Os interessados em par-

ticipar do processo, que definirá os ru-

mos da associação, devem ficar aten-

tos aos prazos. O Edital de Convo-

cação está publicado nesta edição do

Informativo e deverá ser publicado

em jornal de circulação estadual até

13 de março, obedecendo os 45 dias

de antecedência da eleição, conforme

prevê o Regulamento Interno das Elei-

ções.

O processo para inscrição das

chapas já está aberto e ocorrerá até o

dia 28 de março, ou seja, 30 dias an-

tes da eleição, dentro do horário de

expediente normal da AGEA (das 9h

às 18h). O Conselho Deliberativo da

AGEA aprovou que até o encerramen-

to das inscrições, poderão acontecer

substituição na nominata da chapa elei-

toral, por motivos de desistência, inca-

pacidade civil absoluta, morte ou em de-

sacordo com o Estatuto da Entidade.

O Processo Eleitoral
O processo eleitoral será coordenado,

executado e acompanhado por uma

Comissão Eleitoral constituída por as-

sociados indicados pelo Conselho

Deliberativo, que finalizará suas ativi-

dades quando da instalação da Assem-

bléia Geral Ordinária, momento em que

assumirá o processo eleitoral o Presi-

dente desse poder constituído.

A inscrição das chapas
 As chapas com a nominata deverão

ser encaminhadas à AGEA por reque-

rimento, assinado por todos os candi-

datos, associados há mais de 06 (seis)

meses nas categoria de beneméritos e

efetivos, e, em dia com as obrigações

sociais no ato da inscrição, conforme

os termos do Estatuto.

O registro das chapas deverá ocorrer

até 30 (trinta) dias do pleito, dentro do

horário de expediente normal da

AGEA, das 9h às 18h.

A Impugnação de candidatos
No prazo de 48 (quarenta e oito) ho-

ras após o encerramento das inscrições

das chapas, será afixada na sede soci-

al da AGEA a relação nominal das cha-

pas registradas, declarando-se aberto

prazo para a impugnação e ou renún-

cia de qualquer dos inscritos.

Quem poderá votar
Poderão votar associados efetivos e be-

neméritos da AGEA, admitidos nessas

categorias  há mais de 6 (seis) meses  e

em dia com suas obrigações sociais.

A Cédula de Votação
 A cédula única contendo as chapas

registradas, com os prenomes dos can-

didatos à presidência e Vice-Presidên-

cias de cada chapa, bem como dos

Conselhos Deliberativo e Fiscal, será

numerada, a partir do número 1, obe-

decendo a ordem de registro das cha-

pas inscritas.

A votação
Os associados poderão votar através

do comparecimento à mesa coletora

de votos que será instalada na sede da

AGEA, no dia 26 de abril de 2007,

das 10h às 17h, ou por correspondên-

cia utilizando-se do Correio para o

envio do seu voto.

O voto por correspondência
Com antecedência mínima de 10 dias

antes do pleito, os associados  rece-

berão o comunicado da Comissão

Eleitoral referente às eleições, acom-

panhado do seguinte material: cédula

eleitoral; envelope amarelo contendo

a assinatura dos membros da Comis-

são Eleitoral; envelope branco

etiquetado com o endereçamento à

AGEA e remetente.

Os associados que votarem por cor-

respondência deverão tomar as se-

guintes providências:

 Assinalar seu voto na cédula eleitoral;

 Colocar a cédula eleitoral no envelo-

pe amarelo, fechando-o com cola, sem

nenhuma identificação.

Colocar o envelope amarelo dentro do

envelope branco endereçado à AGEA,

remetendo-o pelo correio.


