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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA PARA ELEIÇÃO DE 

COORDENAÇÃO BIENIO 2022-2024 

 

A Comissão Eleitoral constituída por votação na 1ª Reunião Extraordiária do FME, ocorrida em 

14/03/22, vem pela presente, em cumprimento ao disposto nos artigos 14 e 15 do Regimento 

Interno do Fórum Municipal de Educação, CONVOCAR a todos os membros do FME para Reunião 

Extraordiária a se realizar no dia 13 de Maio, de 12:00 às 16:00 horas, local Sala do Conselho 

Municipal de Educação na SMED, com finalidade exclusiva de realização da votação para eleição 

da equipe diretiva do Fórum Municipal de Educação, conforme as regras abaixo descritas: 

 

Preenchimento dos Cargos  

1. A eleição é para a composição da Coordenação do FME-VCA, que é constituída de um 

Coordenador, um Vice Coordenador e um Secretário, com mandatos de 2 (dois) anos, de acordo 

com o 14 do Regimento Interno. 

 

Registro das chapas 

2. Para requererem a inscrição, as chapas deverão atender às condições de elegibilidade 

previstas no artigo 16 do Regimento Interno do FME-VCA. Desde que tenha mais de 50% de 

participação em reuniões nos últimos 12 meses.  

 

3. O Requerimento de Inscrição da chapa deverá ser dirigido à Comissão Eleitoral, assinado 

pelo candidato ao cargo de Coordenador, protocolado na sala do FME-VCA dentro da Secretaria 

Municipal de Educação, do dia 09/05/2022 até dia 11/05/022  no horário de 08:00 às 11:30 e de 

14:00 às 17:30. 

 

4. Ao ser inscrita a chapa receberá um número de ordem sequencial, a partir do número 1 (um) 

que, daí em diante, será seu número identificador, durante todo o processo eleitoral (Chapa 1, 

Chapa 2, Chapa 3 e assim sucessivamente). 

 

5. Encerrado o prazo fixado para recebimento dos Requerimentos de Inscrição, a Comissão 

Eleitoral divulgará, por e-mail e através do grupo de whatsapp dos membros do FME-VCA, a 

relação das chapas e seus respectivos números que requereram inscrição para concorrer aos 

cargos. 

 

Processo Eleitoral 

6. A eleição ocorrerá em turno único, conforme data e horário acima estipulado, pelo voto direto, 

facultativo e secreto dos membros do FME-VCA em gozo de seus direitos, sendo     que 

cada eleitor poderá votar em apenas uma das chapas inscritas. 

Parágrafo único: Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria simples de votos. Em 
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caso de empate será considerada eleita a chapa  cujo candidato à coordenação tiver a maior 

tempo de casa. 

Comissão Eleitoral 

7. Compete à Comissão Eleitoral: 

I. orientar e conduzir o processo eleitoral conforme este Regulamento  e o Regimento 

Interno do FME-VCA; 

II. proceder ao exame dos requisitos a serem observados pelos candidatos conforme 

previsto no Regimento Interno do FME-VCA; 

III. promover a apuração geral dos votos; 

IV. deliberar sobre os pedidos de impugnação de votos; 

V. divulgar o resultado da eleição e encaminhar os nomes dos eleitos para a atual 

Coordenação do FME-VCA para providências da posse; 

VI. deliberar sobre os casos omissos; 

 

8. É facultado aos candidatos a realização de campanha eleitoral, após a confirmação de sua 

candidatura.  

 

9. Os candidatos são responsáveis pelas matérias que veicularem e arcarão com eventuais 

perdas e danos que causarem à entidade e/ou a terceiros. 

 

10. É proibido fazer campanha eleitoral no dia da eleição. 

 

Votação 

11. A votação será iniciada e concluída no dia e hora previstos neste Edital. 

 

12. É vedado votar por procuração, por ofender o princípio do voto pessoal e secreto.  

 

Apuração dos Votos 

13. A apuração e contagem dos votos serão feitos pela Comissão Eleitoral após o encerramento 

da votação, a qual poderá contar com o acompanhamento de 1 (um) representante das chapas  

inscritas, previamente indicado. 

  

14. Finalizada a contagem dos votos, será lavrada Ata da Comissão Eleitoral, contendo: 

 

I. data e hora do início e fim da apuração; 

II. ocorrências havidas durante a votação e 

apuração; 

III. assinatura da Comissão Eleitoral; 

IV. total dos associados votantes; 
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V. total dos votos válidos; 

VI. total dos votos nulos; 

VII. total dos votos em branco; 

VIII. total dos votos de cada chapa; 

IX. outros fatos considerados relevantes pela Comissão Eleitoral. 

 

Divulgação dos resultados e posse 

15. A Comissão Eleitoral divulgará o resultado da eleição e encaminhará à Coordenação do 

FME-VCA os nomes dos eleitos para homologação e providências para a posse. 

 

 

Vitória da Conquista , 25 de abril de 2022. 

 

 

_______________________________________ 

Valdemir Dias 

 

 

_______________________________________ 

Maiane Novais Lima 

 

 

 

_______________________________________ 

Hebert Gomes da Conceição. 


