
 

 

EDITAL Nº. 01/2021 

02 de agosto de 2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSELHO FISCAL, DA AUPP. 

A Associação Unidos para o Progresso, através de sua presidenta Luzia Marta Carneiro 

Barros, consoante o artigo 9º, seção I, Capítulo III, do Estatuto Social vigente aprovado 

em 15 de Agosto de 2017, e de acordo com as deliberações da Diretoria, CONVOCAR 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÕES a ser realizada na Sede da Associação, 

situada a Rua Sebastião Maia , Nº 87, Sitio Espinho- Limoeiro do Norte-CE,  bem como 

nas comunidades de atuação da AUPP (Gangorra, Córrego do Feijão e Bixopá),  no dia 

02 de Outubro 2021, sendo a primeira convocação para às 9:00 horas,  com metade 

mais um do total dos associados em pleno gozo de seus direitos, e em segunda 

convocação às 9:30 horas, com qualquer número de associados presentes, a fim de 

eleger e empossar os seguintes cargos da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, 

cujo mandato bienal terá início a 02/10 /2021 a 02 /10 2023. 

SÃO OS CARGOS: 

Diretoria administrativa: 

Presidente; vice-presidente; tesoureiro(a) e secretário(a). 

Conselho Fiscal: 

Presidente; 1º suplente e 2º suplente. 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS. 

Da composição de chapa.  

1- Constituição de chapas para concorrer o pleito. 

A chapa ou as chapas, serão constituídas pelos sócios em pleno gozo de seus direitos, 

de modo a comprovarem efetiva participações em atividades da AUPP, durante os três 

últimos meses que antecipam a eleição. O processo de sensibilização acontecerá por 

meio de encontros virtuais e presenciais com os sócios, ou seja, famílias e jovens acima 

de 18 anos, da AUPP. 

2- Da inscrição das chapas. 

As inscrições poderão ser realizadas na sede da Associação, bem como nas 

comunidades, onde diretores e conselheiros responsabilizem-se em realizar a referida 

inscrição, até 14 de setembro 2021. Poderão inscrever-se cidadãos acima de 18 anos, 

associados à AUPP, que desejem concorrer a vaga na diretoria administrativa ou 

conselho fiscal. 



 

 

3- Eleição 

A eleição e posse da Diretoria administrativa e Conselho fiscal, acontecerá dia 02 de 

outubro de 2021, com horário de votação previsto as 11h:30min e 13h:00min as 15h. 

4- Empossamento. 

 Em seguida a apuração, haverá solenidade de posse dos novos membros assim previsto 

para as 17h do dia 02 de outubro na sede da AUPP. 

5- Da votação. 

Serão mobilizadas as famílias e jovens associados das comunidades de: Espinho, 

Gangorra e Danças, para virem votar na sede da AUPP; associados das comunidades: 

Córrego do Feijão e Canafistula, na comunidade de Córrego do feijão precisamente na 

sede da UNICOR; Comunidade de tanquinhos e Bixopá, na comunidade de Bixopá, no 

centro comunitário. Serão disponibilizadas as seguintes urnas: 01 sede AUPP; 01 

Córrego do Feijão; 01 Bixopá. 

As urnas das comunidades deverão retornar até as 14:00 do dia 02 de outubro, a sede 

da AUPP. 

6- Procedimentos para votação. 

Haverá uma comissão para condução do processo de votação, nomeada pela presidenta 

da AUPP, formada por no mínimo 07(sete) voluntários e técnicos, que estarão 

responsáveis por conduzir as urnas bem como listagem de votantes. 

Os associados receberão uma cédula com os nomes e fotos dos pretensos diretores e 

conselheiros e deverão escolher, apenas 03 candidatos. Sendo dois para diretoria 

administrativa e um para conselho fiscal. 

Antes de votar, o associado, deverá conferir se seu nome está na lista de frequência e 

assinar na frente. 

7- Da apuração. 

Os votos serão apurados no dia 02 de outubro, logo após encerramento da eleição, que 

deverá ser concluída as 15 horas. 

8- Da comissão de apuração. 

A comissão de apuração será formada por no mínimo 05 membros, composto por 

voluntários, nomeados pela diretoria atual, na reunião de setembro de 2021. A referida 

comissão, realizará a contagem de votos e informará o resultado. 

 



 

 

9- Dos responsáveis pelo processo de eleição apuração e posse. 

Para condução do processo, estarão a frente, os(as) técnicos do executivo: Francineide 

Azevedo; Nacélio Alves e Mariana Costa. 

10- Da posse. 

A posse dos novos eleitos acontecerá em seguida da apuração e será realizada pela 

diretoria em exercício findando assim seu mandato. 

 

 

Luzia Marta Carneiro Barros- Presidenta. 
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