CALENDÁRIO ELEITORAL

Sicredi Evolução

ITEM

ATIVIDADES

PERÍODO

DATA

RESPONSÁVEL

1

Publicação do edital da A.G.O a ser
realizada em 25.02.2021

Prazo mínimo de 15(quinze) dias
da data da A.G.O

08.02.2021

Presidente do Conselho de
Administração

5 dias corridos contados a partir
do dia seguinte ao da publicação
do edital

17.02.2021

Dois associados em situação
regular como apresentantes da
chapa

Dia do encerramento dos registros

17.02.2021 até às
19horas

Comissão Eleitoral

2 dias corridos após a divulgação
das chapas registradas

19.02.2021 até às
17horas

Qualquer associado e/ou
Comissão Eleitoral

Prazo máximo até
dia 22.02.2021

Qualquer candidato constante
da Chapa

2 dias corridos anteriores a data
da Assembleia

23.02.2021

Comissão da Eleitoral

1 dia corrido contado da
notificação Capítulo 1.3.2 item 1.6

24.02.2021

Qualquer candidato constante
da Chapa

Assembleia

A.G.O

2

3

4

5

6

7

Registro de chapas para o Conselho de
Administração e Conselho Fiscal protocolizado na sede da Sicredi
Evolução até às 17h do dia do
encerramento.
Reunião da Comissão eleitoral para
receber, examinar e comunicar os
pedidos de registro de chapas. Lavrar
termo de encerramento registro de
chapa e publicar Agências e Internet.
Prazo final para impugnação ao
Registro de Chapa ou
informação/notificação de recusa de
registro através de e-mail.
Defesa à comunicação da Comissão
eleitoral ao representante da chapa pela
recusa do registro, por não
preenchimento das condições
estabelecidas no Regimento de algum
membro da Chapa; ou da impugnação
ao registro da chapa.
Prazo máximo para divulgação das
chapas candidatas e julgamento da
impugnação e do pedido de registro de
chapa.
Recurso à A.G.O da decisão que
indeferir o registro de chapa

8

Julgamento do Recurso da chapa
indeferida A.G.O

25/02/2021
Recebido em
assembleia antes do
procedimento de
votação.

9

Eleição do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal

25.02.2021

João Pessoa, 29 de dezembro de 2020

Vinicius José Gomes Formiga Barros
Coordenador

Laurence Cezar de Souza

Márcio de Holanda Guerra

