
 
 

REGULAMENTO ELEITORAL – ELEIÇÕES COMPLEMENTARES 
CONSELHO DELIBERATIVO ASCORSAN – 2022/2024 

CAPÍTULO I 

Disposições preliminares 

Artigo 1º. Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos pelo voto virtual, 
direto e secreto, considerada a maioria simples dos sócios votantes em cada região, 
em eleição que deverá ser realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2022. 

Artigo 2º. O voto é secreto, pessoal e intransferível. 

Artigo 3º. As eleições obedecerão ao Regimento Eleitoral vigente. 

Da Comissão Eleitoral 

Artigo 4º. A Comissão Eleitoral, nos termos do Estatuto Social, deve ser formada 
por 3 (três) membros, dentre os quais um associado escolhido de comum acordo 
que será o presidente; 

Artigo 5º. Cabe à Comissão Eleitoral proceder à abertura dos envelopes de 

inscrição de cada candidato, a análise e, se de acordo com os requisitos 
estatutários, a homologação das candidaturas.  

 Parágrafo Único: A comissão eleitoral deverá realizar a conferencia dos 
documentos entregues de acordo com os originais disponibilizados no site da 
Ascorsan. Cabe salientar que a falta deste documento ou preenchimento 
incompleto do mesmo resultará na impugnação da candidatura. 

Artigo 6º. A Comissão Eleitoral deverá dirigir o processo eleitoral atendendo às 
disposições expressas do estatuto social e do regulamento eleitoral. Eventuais 
deliberações que importem em ônus aos cofres da Ascorsan ou impliquem em atos 
de gestão da entidade, dependerão de prévia anuência da Diretoria 

 Parágrafo Primeiro: As reuniões da Comissão Eleitoral serão sempre 
realizadas na sede da Ascorsan, devendo ser comunicadas previamente à 
Diretoria para disponibilização do respectivo espaço. 
 

 Parágrafo Segundo: Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral 
coordenar as reuniões da comissão, comunicar os membros sobre as 
reuniões, confeccionar as atas de reunião, bem como as minutas de 
deliberações. 
 



 
 Parágrafo Terceiro: Caberá a Ascorsan a guarda da documentação, 

conforme fornecida pelo Presidente da Comissão Eleitoral a partir da abertura 
dos trabalhos, dando acesso ao material para o presidente da Comissão 
Eleitoral; 

Do Eleitor 

Artigo 7º. É eleitor todo associado que na data da publicação do edital de 
convocação das eleições esteja em pleno gozo dos direitos sociais, de conformidade 
com o artigo 53 do estatuto social; 

 Parágrafo Único: A listagem dos associados aptos a votar será 

disponibilizada à Comissão Eleitoral e publicada no site da Ascorsan até 15 
dias antes da data designada para as eleições. 

Artigo 8º. Ao eleitor é facultado: a) votar mesmo que estiver em férias; b) abster-se 
de votar, sem que este fato lhe impute penalidades; 

Artigo 9º. A relação dos associados em condições de votar será disponibilizada no 
site da Ascorsan 

 Parágrafo Único: Não constando o nome de um eleitor na lista e este 
comprovando sua condição de votar, cabe o mesmo encaminhar um e-mail 
para a Comissão Organizadora relatando tal situação até no máximo 5 (cinco) 
dias antes da eleição.  

CAPÍTULO  II 

Da Convocação e da Inscrição 

Artigo 10º. A Ascorsan comunicará, por edital publicado em seu sítio eletrônico e 
em jornal de circulação estadual, a realização das eleições, convocando os 
interessados a inscreverem até o dia 17 de março para participar do conselho 
deliberativo. 

 Parágrafo Único – Do edital de convocação da eleição constarão 
obrigatoriamente um cronograma fixando as datas relacionadas com o 
processo eleitoral. 

Do Limite de Inscrição 

Artigo 11º. Cada candidato pode concorrer apenas as vagas (titular e suplente) do 
Conselho Deliberativo da sua região. 



 
Artigo 12º. A Comissão Eleitoral divulgará a relação definitiva dos inscritos 

concorrentes, com os nomes dos candidatos e respectivas regiões em até 5 dias 
úteis após o encerramento das inscrições. 

Artigo 13º. Entre a divulgação da relação dos candidatos e a realização das 
eleições deve haver um intervalo mínimo de 05 (cinco) dias  

CAPÍTULO III 

Da Votação e da Apuração 
Do Conselho Deliberativo 

Artigo 14º. O Conselho Deliberativo será formado por eleição individual, sendo que 
cada uma das dez regionais elegeram os dois candidatos mais votados, sendo que 
um será o titular e outro o suplente. 

Artigo 15º. Os interessados deverão apresentar sua inscrição à Comissão Eleitoral 

até o dia 17 de março. 

Da Forma de Votação 

Artigo 16º. Considerando as circunstâncias relacionadas à pandemia da COVID-19 

a votação ocorrerá em meio virtual, através de uma plataforma que estará disponível 
no site da Ascorsan. 

 Parágrafo único – Os sócios serão responsáveis por manter junto à 
Ascorsan endereço de e-mail pessoal válido para que recebam as 
comunicações da Comissão Eleitoral, bem como as orientações associadas à 
participação no processo eleitoral.   

Da Apuração 

Artigo 17º. Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral passará à apuração dos 

votos. Serão apurados os votos recebidos por meio da plataforma virtual e o 
resultado divulgado no site da Ascorsan. 

Artigo 18º. Concluída a apuração e conhecido o resultado, a Comissão Eleitoral 

proclamará os eleitos e lavrará a ata dos trabalhos que será coletada assinatura de 

seus integrantes. 


