
 

São Paulo, 01 de março de 2021. 
Circular nº 001/2021 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO 
PARA A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DOUTRINÁRIO E CONSELHO FISCAL 2021/2023 

 
Aos Associados, 
 
Tendo em vista a proximidade com a Assembleia Geral que realizará a eleição das novas equipes de 
gestão e controle da Abrarte, ressaltamos alguns procedimentos necessários para o cumprimento das 
necessidades legais desse pleito. 
 

a) A candidatura para a Diretoria Executiva deve ser feita por inscrição em forma de chapa com 
a apresentação de listagem com nome dos candidatos e funções pleiteadas e um projeto de 
gestão para o período de julho/2021 a junho/2023. Este conteúdo deve ser enviado para o e-
mail diretoria@abrarte.org.br até as 23h59min do dia 15 de maio de 2021; 
 

b) É vedada a inscrição simultânea de um mesmo associado em mais de uma chapa; 
 

c) Os candidatos à Diretoria Executiva, Conselho Doutrinário e Conselho Fiscal, deverão ter no 
mínimo um ano de admissão, estar na condição de adimplente ou utilizando-se do direito 
previsto no art. 11, parágrafo primeiro do estatuto; 
 

d) Terão direito a voto os associados presentes na Assembleia que tenham no mínimo um ano 
de admissão, estejam na condição de adimplentes ou utilizando-se do direito previsto no art. 
11, parágrafo primeiro do estatuto. Não é permitido o voto por procuração; 
 

e) Os candidatos a cargos no Conselho Doutrinário ou Conselho Fiscal deverão expressar seu 
interesse de forma antecipada enviando e-mail para diretoria@abrarte.org.br até às 
23h59min do dia 03 de junho de 2021, para que seu nome possa ser inserido na listagem de 
candidatos da Plataforma Digital que será utilizada para a votação durante a Assembleia. 
 

f) Para o Conselho Doutrinário, serão eleitos os cinco candidatos mais bem votados pela 
Assembleia sendo que o sexto e o sétimo colocados ficarão como suplentes. Para o Conselho 
Fiscal serão eleitos os três mais bem votados pela Assembleia, sendo que o quarto, o quinto 
e o sexto colocados ficarão como suplentes; 
 

g) Não é necessário estar presente à Assembleia para ser candidato a qualquer um dos cargos, 
devendo seu desejo estar devidamente expresso seja na inscrição da chapa (no caso da 
Diretoria Executiva) ou por e-mail (no caso do Conselho Doutrinário e Conselho Fiscal). 
 

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários. 
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