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Informativo para eleições do dia 21/12/2020,  

exercício 2021 a 2023. 

 

Prezados associados da Abraleite e pretensos candidatos:  

 

O presente instrumento tem a finalidade de informá-los sobre as inscrições e votação 

para a eleição dos membros da Diretoria, Conselho fiscal e Conselho Consultivo. 

As chapas interessadas deverão observar as normas estipuladas no Estatuto 

Atualizado, homologado na Assembleia de 17 de novembro do corrente ano, 

notadamente aquelas dispostas nos artigos 06, 24, 40, 41, 48, 53, 61, 63, 64, 65, 67, 

68, 69, 70, 72, 73, 74 e 75 e da nulidade artigos 77, 81 e 83.  

 

Requisitos para candidatura: 

Ser produtor de leite, pertencer ao quadro de associados contribuinte da Abraleite por 

mais de 2 anos, ser contribuinte adimplente, observando Artigo 6. 

O requerimento das candidaturas na forma de chapa, deverá ser assinado pelo 

candidato à presidência, e as cartas de anuência de todos os candidatos deverão ser 

apresentadas à Comissão Eleitoral para registro e homologação, até o dia 04/12/2020, 
impreterivelmente (Art. 63). 

O requerimento e as cartas de anuência deverão ser entregues à secretaria da Abraleite 

de 2ª. a 6ª feira, de 08:30 h às 13:00 h e de 14:15 h às 18:30 h ou como exceção, em 

função da pandemia pelo covid 19, poderão também ser enviados para o e-mail 

eleicoes@abraleite.org.br, com mesmo limite da data estabelecida.  

Será recusado o requerimento de registro da chapa que não apresente candidatos a 

todos os cargos em disputa, ficando vedada a duplicidade de cargos e a participação de 
candidato em mais de uma chapa (Art. 65). 

O requerimento de registro da chapa será recebido pelos membros da Comissão 

Eleitoral, que emitirão um recibo assinado por dois de seus membros. 

Verificada qualquer irregularidade na documentação apresentada, o candidato a 

Presidência da chapa, será notif icado pela Comissão Eleitoral dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas, para que sane as deficiências ou faça as correções ou alterações cabíveis.  

Tais correções terão que ser devolvidas à Comissão Eleitoral, dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de rejeição do registro da referida chapa. 

A partir do dia 10 de dezembro, estarão disponíveis no site da Associação, os registros 

das chapas inscritas para a eleição e seus respectivos documentos. O prazo para 
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impugnação das candidaturas é de 48 (quarenta e oito) horas, após a publicação, pela 

Comissão Eleitoral das chapas registradas e rejeitadas.   

 

Observação: Não havendo chapas registradas aptas a concorrer à eleição, o 
Presidente da Comissão Eleitoral convocará novas eleições no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contadas do fim do prazo de registro de chapas ou do julgamento dos 

recursos de registro e das impugnações, quando houver. 

 

Da Votação: 

Os associados eleitores deverão observar as normas estipuladas no Estatuto 

atualizado, aprovado na Assembleia de 17 de novembro do corrente ano, notadamente 

aquelas dispostas nos artigos 72, 74 e 75. 

Cada associado contribuinte e adimplente terá direito a um voto secreto. 

Conforme já divulgado no Edital de Convocação e na sua rerratif icação a Assembleia 

Geral Ordinária para Eleição, em decorrência da pandemia, será realizada de maneira 

remota, por vídeo conferência, pela plataforma zoom, e para tanto, um link será 

disponibilizado aos associados no site da Abraleite com duas horas de antecedência.  

Dessa forma, a votação, será realizada única e exclusivamente por via digital (voto 

eletrônico), através da mesma plataforma, a qual disporá de mecanismo especial para 

a votação secreta.  

 

Casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. 

 

27 de novembro de 2020. 

 

Comissão eleitoral: 

 
Leonel Rodrigues da Fonseca 

Presidente  

 

Huguette Collin de Noronha Guarani 
Secretária  

 

Marilia Viviane Snel de Oliveira 
Mesária  
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