
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A AMAI – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE ITAPEBUSSU, INSTITUÍDA EM 1993 - 
GUARAPARI/ES, CONVOCA, ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL, TODOS OS MORADORES, 
COMERCIANTES E ASSOCIADOS DO BAIRRO, PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E 
CONSELHO FISCAL DA AMAI. 
 
PRAZO PARA A INSCRIÇÃO 
 
A inscrição das chapas deverá ser realizada no dia 09 (NOVE) DE OUTUBRO DE 2017, das 14:00 às 
19:00h, no Escritório da empresa Documental Soluções em Documentos & Coworking situado à AV: 
ANTÔNIO GUIMARÃES, – ITAPEBUSSU (EM FRENTE AO GUARACAMPING), GUARAPARI – ES, 
através de requerimento próprio. 
 
O custo da inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais) por chapa, para custear o processo 
eleitoral de responsabilidade da FAMOMPOG. 
 
DA ELEIÇÃO 
 
A eleição ocorrerá no dia 28 (VINTE E OITO) DE OUTUBRO DE 2017, das 09:00h às 15:00h na 
ESCOLA ANGÉLICA PAIXÃO situada a Rua: Polivalente – Itapebussu - Guarapari/ES. Poderão 
participar da eleição como eleitores, os associados cadastrados e maiores de 16 anos. 
 
O cadastro como associado poderá ser realizado até o dia 27/10/2017 no Escritório da empresa 
Documental Soluções em Documentos & Coworking situado à AV: ANTÔNIO GUIMARÃES, – 
ITAPEBUSSU (EM FRENTE AO GUARACAMPING) GUARAPARI – ES no período de 13:00 às 
18:30, bem como no dia e local da votação, devendo apresentar cópia de comprovante de 
residência ou domicílio e documentos de identidade. 
 
A chapa deverá constar nome, RG, CPF, endereço completo, telefone, estado civil, profissão e cargo, 
sendo maior de 18 anos. A nominação das chapas será por nome e o número por ordem de inscrição.  
 
A inscrição da chapa poderá ser feita por apenas 1(um) de seus membros, desde que apresente 
procuração dos demais. 
 
DA IMPUGNAÇÃO 
 
A lista das chapas e seus membros estará disponível no dia 10/10/2017, no mesmo local da inscrição e 
também nos meios de comunicação da Associação. 
 
O pedido de impugnação da chapa deve ser enviado por escrito à Comissão Eleitoral, no mesmo local 
de registro das chapas, até as 18:00 do dia 13/10/2017, que terá 1 (um) dia útil para emitir decisão por 
escrito. 
 
DO RESULTADO 
 
Dar-se-á após o encerramento das eleições que culminará com a contagem dos votos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A cópia do Estatuto estará disponível no endereço para registro das inscrições. 
 
Os casos omissos no presente Edital de Convocação serão julgados e definidos pela Comissão 
Eleitoral, que será formada por três membros da associação não inscritos nas chapas, e dois membros 
indicados pela Presidente da FAMOMPOG, no dia seguinte ao prazo final para inscrição das chapas. 
 
 
Guarapari/ ES, 12 de Setembro de 2017 
 

 
 


