
EDITAL – ELEIÇÕES AGDP
BIÊNIO 2023/2024

A Comissão Eleitoral, designada pela Diretoria da AGDP, nos termos do art. 32, inc. XIV e 40,
ambos do Estatuto Social, no exercício de suas atribuições estatutárias, previstas no art. 41 e
subsequentes, do supracitado dispositivo normativo, RESOLVE:

Art. 1º Deflagrar processo eleitoral para escolha de Diretoria e Conselho Fiscal da Associação
Goiana dos Defensores Públicos, biênio 2023/24, regulamentado pelo presente Edital.

Art.  2º  As  Eleições Gerais  da AGDP serão realizadas em Assembleia  Geral  Ordinária,  a  ser
realizada no dia 07 de dezembro de 2022, com primeira chamada às 12h e segunda chamada às
12h30min, concluindo-se a eleição às 17h30min, na sede da Associação Goiana dos Defensores

Públicos,  Rua 13, nº 45, apt 1002, Torre 2, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74810170 ,  em
Goiânia-GO.

Art.  3º As eleições serão realizadas entre todas as associadas e associados, organizados em
chapas, por sufrágio direto e universal, para mandato de 2 (dois) anos.

Art. 4º As inscrições das chapas deverão ser realizadas por escrito entre os dias 16 de novembro
de 2022 e 30 de novembro de 2022,  em requerimento assinado por representante da chapa,
conforme anexo, e remetido ao e-mail:  agdppresidencia@gmail.com, com assunto: Inscrição de
Chapa AGDP.

§1º No ato da inscrição deverão constar o nome do candidato a Diretor Presidente, Vice-Diretor
Presidente, Diretor para Assuntos de Inativos, Diretor Secretário, Diretor Tesoureiro e membros do
Conselho Consultivo e Fiscal, os quais devem estar associados ao menos há 6 (seis) meses à
AGDP;

§2º As associadas e associados que se candidatarem aos cargos de Diretoria não poderão ocupar
cargos públicos em comissão ou funções de confiança, a partir da data de inscrição da chapa até
o término do mandato, sob pena de renúncia à candidatura ou ao mandato, nos termos do art. 43,
§§ 1º e 2º do Estatuto AGDP;

§3º Os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente são privativos de associados em
atividade.

4º O Diretor Presidente da AGDP só poderá concorrer à reeleição, para o mesmo cargo, por um
período consecutivo.
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Art.  5º  O  registro  das  chapas  será  decidido  pela  Comissão  Eleitoral  e  homologado  pela
Presidência,  observadas as disposições estatutárias,  dentro  de 48 (quarenta e oito)  horas do
término do prazo para as inscrições.

Art. 6º Os candidatos não poderão fazer parte da mesa receptora, mas poderão fiscalizar os seus
trabalhos, pessoalmente ou por meio de associado devidamente credenciado, por escrito, até uma
hora antes do início da votação, perante a presidência da mesa.

Art.  7º  Para  votação  o  eleitor  apresentará  à  presidência  da  mesa  receptora  documento  de
identidade e, em seguida, assinará a lista dos eleitores, recebendo cédula única, devidamente
rubricada pela presidência da mesa, contendo o nome de todos dos candidatos das chapas, com
os respectivos cargos.

Art. 8º Considerar-se-á nulo o voto:

I – se houver quebra do sigilo da cédula;
II – se houver sido assinalada mais de uma chapa;
III – quando a cédula contiver quaisquer dizeres.

Art. 9º Encerrada a apuração, a Comissão Eleitoral designará um de seus membros para lavrar a
ata das eleições, registrando intercorrências e proclamando a chapa vitoriosa.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  empate  entre  chapas,  será  proclamada  vitoriosa  aquela  cujo
candidato à Presidência tiver maior tempo de inscrição na AGDP, excluídos os períodos em que
houve interrupção, e, sucessivamente, maior idade.

Art. 10. O prazo para impugnar registro de chapa ou resultado das eleições será de 24 (vinte e
quatro) horas após a homologação de registro e proclamação de resultado, respectivamente.

Parágrafo único – A comissão eleitoral decidirá sobre as impugnações no prazo de 48 horas.

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos segundo disposições estatutárias.

Goiânia, 10 de novembro de 2022.

Eloísio Cunha do Carmo – Presidente da Comissão Eleitoral

Salomão Rodrigues da Silva Neto – Membro da Comissão Eleitoral

Maria Paula Benjamim Borges – Membra da Comissão Eleitoral
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À PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL

Eu,  [nome],  [nacionalidade],  [estado  civil],  portador  do  RG  n°  ,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°,
domiciliado [logradouro], [qd. , lt.], [complemento], [setor], [município-UF], telefone: , e-mail:, venho
requerer  a  inscrição  de  chapa  para  eleições  gerais  da  Associação  Goiana  dos  Defensores
Públicos, Biênio 2023/24, com a seguinte composição:

NOME: CARGO:
DIRETOR PRESIDENTE
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
DIRETOR PARA ASSUNTOS DE INATIVOS
DIRETOR SECRETÁRIO
DIRETOR TESOUREIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CONSELHEIRO FISCAL
CONSELHEIRO FISCAL

Goiânia,     de                         de 2022.

_____________________________
Nome e assinatura do representante
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QUALIFICAÇÃO CIVIL DOS INTEGRANTES DA CHAPA

1. DIRETOR PRESIDENTE:

2. DIRETOR VICE-PRESIDENTE:

3. DIRETOR PARA ASSUNTO DE INATIVOS:

4. DIRETOR SECRETÁRIO:

5. DIRETOR TESOUREIRO:

6. CONSELHEIRO FISCAL:

7. CONSELHEIRO FISCAL:

8. CONSELHEIRO FISCAL:
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