EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
A Associação Capixaba dos Institutos de Previdência - ACIP, através de sua
Diretoria, representada pelo seu Presidente - Wilson Marques Paz, em consonância
com o estabelecido pelo Estatuto Social da ACIP, CONVOCA os associados para
participar do processo de eleição para Diretoria Executiva, Conselho
Administrativo e Conselho Fiscal, gestão 2021/2023.
Para participar do pleito e concorrer aos cargos da Diretoria Executiva, do Conselho
Administrativo e do Conselho Fiscal, além de estarem em dia com suas obrigações
para com a ACIP, os candidatos sócios contribuintes deverão ser ocupantes de
cargos na diretoria executiva de entidade filiada à ACIP.
A inscrição para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo será
feita em sistema de chapa completa, não se admitindo mais de um representante
por órgão ou entidade filiada na composição da chapa.
A inscrição para o cargo de Conselheiro Fiscal será feita individualmente, admitindose somente um representante por órgão ou entidade filiada.
As inscrições das chapas e da individual deverão ser realizadas dentro do prazo
previsto neste edital, com envio dos documentos para o endereço eletrônico
acip.capixaba@gmail.com.
Abaixo, cronograma referente à eleição.
1) Período para inscrição de chapas e inscrição individual: de 22/02/2021 até
10/03/2021;
2) Prazo para homologação das inscrições: até o dia 15/03/2021;
3) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 19/03/2021;
4) Assembléia Geral Extraordinária para eleição, apuração dos votos e posse:
31/03/2021, a partir das 10 (dez) horas;
5) O local de realização da Assembleia Geral será divulgado até o dia 25/03/2021;
6) Havendo apenas uma única chapa concorrendo às eleições, hipótese em que a
eleição se dará por aclamação;
7) Para o Conselho Fiscal serão considerados eleitos os 06 (seis) candidatos mais
votados, sendo 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes.
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Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico
da ACIP (acip.capixaba@gmail.com).
Vitória – ES, 19 de fevereiro de 2021.

Wilson Marques Paz
Presidente da ACIP
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