CONSELHO
DELIBER ATIVO

2022

2022

Lembramos que em junho de 2022, conforme
calendário contido na cartilha, haverá eleição
para o Conselho Deliberativo.

CARTILHA • ELEIÇÕES ACCG CDL/2022

Presidente • Arineide Barreto Carneiro
Secretária • Tatiane do Santos Costa
Mesário • Evaristo Luiz Bernardes

Presidente
Jales Benevides Santana Filho
Vice-presidente
Alexandre João Meneghini
Tesoureiro-geral
José Geraldo Batista Chaves Filho
Secretária-geral
Nilceana Maya Aires Freitas

Os formulários de inscrição ficarão à disposição dos associados junto à Comissão Eleitoral, no site da ACCG e
na secretaria da Presidência da Instituição.
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Os formulários de inscrição ficarão à disposição dos associados junto à Comissão Eleitoral, no site da ACCG
e na secretaria da Presidência da Instituição.

3. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo é órgão estratégico que representa a vontade coletiva dos associados da ACCG.
3.1. Composição do Conselho Deliberativo.
O Conselho Deliberativo é composto por 07 (sete) membros, sendo que os 05 (cinco) mais votados são
efetivos e os outros 02 (dois) suplentes, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição
consecutiva para todos os membros, apenas uma vez.
3.2. Inscrição de candidatura dos membros ao Conselho Deliberativo
Os formulários de inscrição ficarão à disposição dos associados junto à Comissão Eleitoral, no site da ACCG
e na secretaria da Presidência da Instituição.
Para fazer o registro, é necessário apresentar formalmente a seguinte documentação:
• Protocolo de candidadatura individual para membro do Conselho Deliberativo (formulário);
• Ficha de inscrição individual dos candidatos (formulário);

4. ASSOCIADOS ELEITORES

A Comissão de Controle de Associados (CCA) é o orgão na ACCG responsável por emitir informações sobre possíveis
pendências em aberto e orientar quanto ao procedimento de regularização.
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Os eleitores votarão nos candidatos para o cargo do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal individualmente,
por meio de voto direto e secreto. Também votarão nas chapas concorrentes à Diretoria Executiva por meio de voto
direto e secreto, exceto em se tratando de chapa única que poderá ser por aclamação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
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ELEIÇÕES ACCG/CDL

2022

Dia

13

16

17 a 26

27

30

31

01

08

Mês

Atividade

Local/Horário

Maio

Publicação do edital de
convocação de Assembleia
Geral Ordinária para eleição
do Conselho Deliberativo
Data: 13/05/2022

Jornal de circulação
na capital

Maio

A Comissão de Controle de
Associados (CCA)
encaminhará lista atualizada
dos associados aptos a votar
para a Comissão Eleitoral (CE)

Maio

Inscrição das
candidaturas Individuais
para Conselho
Deliberativo

Maio

Divulgação da aceitação ou
não das candidaturas
individuais ao Conselho
Deliberativo

Maio

O prazo para recurso das
decisões da Comissão
Eleitoral junto ao Conselho
Deliberativo é de 1 (um) dia
contado da divulgação da
decisão da Comissão Eleitoral

Sala da Secretaria da
Presidência de
segunda-feira das 8h às
16h - 2º andar do CMA

Maio

O prazo para o Conselho
Deliberativo julgar é de 1
(um) dia contado do
recebimento do
requerimento

Sala da Secretaria da
Presidência de
segunda-feira das 8h às
16h - 2º andar do CMA

Junho

A Comissão Eleitoral divulgará
os nomes dos candidatos a
todos os associados aptos a
votar (eleitores) e à sociedade
em geral.

Site, mural, SIA e
e-mail

Junho

Assembleia Geral para
eleição e posse dos
membros do Conselho
Deliberativo.

Reunião virtual
ZOOM /
Auditório HAJ

Sala da Secretaria da
Presidência de
segunda-feira das 8h às
16h - 2º andar do CMA

: RG, CPF, CARTEIRA PROFISSONAL,
COMPROVANTE DE ENDEREÇO

ASSINATURA DO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL OU SECRETÁRIA(O) DA PRESIDÊNCIA

: RG, CPF, CARTEIRA PROFISSONAL,
COMPROVANTE DE ENDEREÇO

ASSINATURA DO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL OU SECRETÁRIA(O) DA PRESIDÊNCIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), no
uso de suas atribuições estatutárias, por seu Presidente e por sua Secretária-Geral,
considerando o disposto no artigo 48-A, do Código Civil (incluído Pela Medida
Provisória nº 1.085, de 2021) – que permite que “as pessoas jurídicas de direito
privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos
constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meios eletrônicos,
participação e de manifestação” - convoca todos os seus associados, em regular
situação, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 08
de junho de 2022, às 18h30, em primeira convocação, com a presença da maioria
absoluta, ou às 19h00, em segunda convocação, com a presença de no mínimo,
1/3 (um terço) de todos os associados, em ambiente virtual, por meio da
plataforma de videoconferência Zoom, acessível através do link
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldO2orz4jH9zw9G87Hh
_mDwnUcNwIV6BP e o ID da reunião: 868 3401 5958, que estão também
disponíveis no sítio eletrônico www.accg.org.br, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos:
1. Eleição e posse do Conselho Deliberativo da ACCG/Triênio 2022/2025
A ACCG manterá equipe de suporte técnico à disposição dos associados, no dia
07 de junho, das 08h00 às 17h00, bem como a partir das 18h00 do dia
designado para a realização da Assembleia Geral Ordinária, através do telefone
(62) 98589-8673 e do e-mail presidencia@accg.org.br.

Goiânia, 13 de maio de 2022.
Jales Benevides Santana Filho
Presidente da ACCG

Nilceana Maya Aires Freitas
Secretária-Geral da ACCG

