EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018
OBJETO: ELEIÇÕES DAS CÂMARAS DE REORESENTANTES, DO CONSELHO
FISCAL E DO CONSELHO DIRETOR DA AMAI (2018/2021)
Em conformidade com o que ficou deliberado na Assembleia Geral Ordinária
datada de 25 de abril do corrente ano, em obediência às disposições estatutárias da
entidade, ficam convocados todos os associados em dia com suas obrigações
estatutárias, para integrar a Assembleia Geral Eleitoral, que elegerá as Câmaras de
Representação, o Conselho Fiscal e o Conselho Diretor da entidade, a ser realizada em
duas fases:
PRIMEIRA FASE:
1. Eleição das Câmaras de Representantes:


Período da inscrição: de 01 de maio a 20 de junho de 2018, de 2ª a 6ª feira, das
10:00 às 17:00 horas, observando o horário de almoço, na Secretaria
Administrativa da AMAI, que funcionará também como Secretaria da Comissão
Eleitoral, na Avenida Marechal Floriano, 1552, bairro Rebouças, Curitiba/PR, CEP
80230-110, fone (41) 3224-1141 e e-mail: eleicao2018@amai.org.br.



Data da votação: 26/09/2018



Locais de votação: sede da AMAI, via Internet, sedes das OPMs/OBMs e
Unidades da Capital e do Interior, onde estarão instaladas mesas receptoras e
apuradoras da votação.



Horário de votação: das 09:00 às 17:00 horas.



Apuração dos votos: a partir das 17:30 horas até a conclusão.



Observação: após o encerramento da apuração o resultado deverá ser
encaminhado, imediatamente, à sede da AMAI – Comissão Eleitoral por um dos
caminhos:
i. E-mail: eleicao2018@amai.org.br

2. Consolidação dos resultados e proclamação dos eleitos:


Início: a partir da recepção dos dados.



Término: após a consolidação do resultado, ocasião em que a Comissão Eleitoral
proclamará os eleitos.
SEGUNDA FASE:

1.

2.

3.

Posse dos Eleitos: titulares e suplentes das Câmaras de Representantes.


Data: 01/11/2018



Horário: 14:00 horas



Local: Auditório da sede administrativa da AMAI

Eleição e posse do Conselho Fiscal:


Data: 01/11/2018



Horário: logo após a posse das Câmaras de Representantes



Local: Auditório da sede administrativa da AMAI



Posse dos Eleitos: dar-se-á imediatamente após a eleição.

Eleição e posse do Conselho Diretor:
a)

Período de inscrição das Chapas: Entre 01 de outubro e 15 de outubro de
2018, de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 17:00 horas, observando o horário comercial
de almoço, na Secretaria Administrativa da AMAI, que funcionará também como
Secretaria do Comissão Eleitoral, na Avenida Marechal Floriano, 1552, bairro
Rebouças, Curitiba/PR, CEP 80230-110, fone
eleicao2018@amai.org.br.
 Data da votação: 01/11/2018
 Horário: após a posse do Conselho Fiscal
 Local: Auditório da sede administrativa da AMAI

(41) 3224-1141 e

e-mail:

b) Posse: a posse dar-se-á imediatamente após a eleição e aclamada a chapa
vencedora. Em caso de força maior, a posse ocorrerá nos próximos 30 (trinta) dias
subsequentes a data da eleição.
 Observação:

a

Assembleia

Geral

é

integrada

Representantes reunidas.
DÊ-SE PUBLICIDADE.
Curitiba, 25 de abril de 2018.
Assinado no original.
Elizeu Ferraz Furquim – Cel PMRR
Presidente da Conselho Diretor da AMAI
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