
 

NORMAS GERAIS DA ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CORSAN – AAFCorsan - 2021   

 

DAS ELEIÇÕES 

 

 

Art. 1º As eleições para a Associação dos Aposentados da Fundação Corsan - AAFCorsan realizar-se-ão dia 27 de 
maio de 2021.   

Art. 2º O período de inscrição das chapas será da zero hora do dia 02 de abril até as 24hs do dia 16 de abril de 
2021.   

Art.3º As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, sendo que os documentos deverão ser encaminhados 
para o seguinte e-mail aafcorsan@aafcorsan.com.br em formato PDF.   

§ 1º: Alterações nas chapas somente serão aceitas até a data e horário de encerramento de inscrição.   

§ 2º: A divulgação das chapas inscritas será realizada através do site da AAFCorsan no dia 19 de abril de 2021.   

Art. 4º Solicitações de impugnações deverão ser encaminhadas através do e-mail aafcorsan@aafcorsan.com.br  
para a Comissão Eleitoral até as 24hs do dia 22 de abril de 2021.   

Art. 5º A impugnação de candidatos que não preencherem os requisitos constantes do estatuto da entidade, bem 
como a impugnação de candidatos ou chapas previstas no Artigo 4º desta Norma serão divulgadas através do site 
da AAFCorsan no dia 23 de abril de 2021. 

Parágrafo Único – serão considerados como motivo de impugnação de candidato o não cumprimento ao disposto 
nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 8º, no parágrafo 1º do Artigo 24, Artigo 36 e Artigo 43 do Estatuto da AAFCorsan. 

Art. 6º Recursos às impugnações previstas no Artigo 5º desta Norma deverão ser encaminhados através do e-mail 
aafcorsan@aafcorsan.com.br serão aceitos até às 24 horas do dia 26 de abril. 

Parágrafo Único - As respostas aos recursos de impugnação serão divulgadas pela Comissão Eleitoral através do 
site da AAFCorsan no dia 27 de abril de 2021. 

Art. 7º A Comissão Eleitoral divulgará no site da AAFCorsan a aprovação final da(s) chapa(s) inscrita(s) no dia 28 
de abril de 2021, 

Art. 8º No requerimento de inscrição, as chapas deverão mencionar a composição de 06 (seis) membros da Diretoria 
Executiva, assim designados: Presidente, Vice-Presidente, Diretor Social, Secretário, Tesoureiro, Segundo 
Tesoureiro. Também deverá ser designada a composição de 02 (dois) membros do Conselho Deliberativo e 
respectivos suplentes; 3 (três) membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.   

Art. 9º O mandato para a Diretoria Executiva da AAFCorsan é de três anos com previsão de início em 09 de julho 
de 2021 e término em 08 de julho de 2024.   

Art. 10. Se ocorrer a inscrição de uma única chapa, a eleição ocorrerá conforme estipulado no parágrafo primeiro do 
Artigo 35 do Estatuto da AAFCorsan.   

Art.11. Em caso de inscrição de mais de uma chapa a votação será por correspondência, onde serão utilizadas três 
sobrecartas de tamanhos diferentes, acompanhadas de instruções para votação, conforme estipulado na alínea c) 
do Artigo 35 do Estatuto da AAFCorsan.   

Art. 12. A cédula para votação, juntamente com as instruções e sobrecartas será enviada aos associados pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT a partir do dia 10 de maio de 2021.  
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Art. 13. Serão consideradas válidas e aceitas as cédulas de votação que forem entregues pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT até a data de 07 de junho de 2021 na sede da AAFCorsan e cuja data limite de 
postagem do envelope constante do carimbo da EBCT seja até o dia 27 de maio de 2021. 

Art. 14. Os associados de Porto Alegre poderão dirigir-se a sede da Associação, sito à Av. Júlio de Castilhos, 7º 
andar em Porto Alegre para depositar o voto na urna, das 8h30min às 12hs e das 13h30min às 17hs horas do dia 
27 de maio de 2021.   

§ 1º Em consonância com a alínea d) do Artigo 35 do Estatuto da AAFCorsan é vedado o voto por procuração.   

§ 2º O associado que exercer o voto pela urna e pelo correio, terá seu voto exercido pelo correio anulado pela 
Comissão Eleitoral, sendo considerado válido somente o voto exercido pela urna.   

Art. 15. Apuração dos votos ocorrerá às 14 horas do dia 08 de junho de 2021 na sede da Associação.   

Parágrafo Único - A mesa apuradora de votos será composta pela Comissão Eleitoral e de tantos mesários quanto 
forem necessários ao bom andamento dos trabalhos.   

Art. 16. É facultado às chapas concorrentes a indicação de um fiscal por chapa.   

Art. 17. Ao final da apuração dos votos será lavrada Ata Geral de Apuração e divulgado o resultado oficial. 

Parágrafo Único – A Ata Geral de Apuração bem como o resultado oficial da votação será publicada no site da 
AAFCorsan no dia 09 de junho de 2021. 

Art. 18 Os recursos contra o resultado das eleições deverão ser interpostos e encaminhados através do e-mail 
aafcorsan@aafcorsan.com.br em petição fundamentada e instruída por documentação comprobatória dos fatos 
alegados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do resultado, perante a Comissão 
Eleitoral, que os solucionará nos 02 (dois) dias úteis subsequentes.   

§ 1º A decisão será proferida de acordo com a maioria dos votos.   

§ 2º Da decisão proferida na forma do caput não caberá novo recurso.   

§ 3º Após 15 (quinze) dias do prazo dos recursos os votos serão destruídos. 

Art. 19 No dia 16 de junho de 2021, vencida a etapa de recursos e após a análise destes pela Comissão Eleitoral 

será promulgada a Chapa Vencedora do pleito através do site da AAFCorsan. 

Art. 20. O início do mandato será na data de 09 de julho de 2021.   

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.   

Porto Alegre, 29 de março de 2021.   

Comissão Eleitoral  

Darnei Germany   
Presidente   
 
1ª Secretário   
Marcelo Vargas dos Santos   
 
2ª Secretário   
Edilce Maria Granzotto  
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