EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Popular de Aracruz, eleito em Assembleia Geral para
coordenar o processo eleitoral convoca a todos moradores de Santa
Rosa, para participarem da eleição objetivando a escolha da Nova
Diretoria do Centro Comunitária Rubens Loureiro Rocha.
DATA: 24/02/2019 - Domingo
HORÁRIO: 08 ÀS 12 HORAS
LOCAL: PRÉDIO DA ANTIGA COORDENAÇÃO DA PMA.
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Sede do Conspar - Conselho Popular de Aracruz
Rua Américo Crivillim, 486, Bairro Jequitibá - Aracruz-ES. No Horário de 8.00
as 16 horas, em dias úteis, sendo que de 11 as 13 horas está fechado para
almoço.
REGULAMENTO ELEITORAL:
 As inscrições de chapas serão aceitas até o dia 18/02/2019, segundafeira, em dias úteis e os números de inscrições serão por ordem de
chegada;


A idade mínima para candidatar-se será de 21(vinte um anos) anos para
presidente e os demais diretores; devendo os candidatos a presidente ter
residência no bairro há 02(dois) anos, os demais diretores 01(um) ano;



A idade mínima para votar será de 16 (dezesseis) anos; sendo morador no
bairro há 06(seis) meses antes da eleição;



Morar no perímetro compreendido: do Porto, indo até Guararema, passando
por Lameirão e terminando em Boa Vista, além de toda comunidade de Santa
Rosa;

Para registro das chapas é necessário, apresentar requerimento e ficha de
inscrição com o nome de todos os membros com suas respectivas funções e
assinado, cópia do cartão do CPF, cópia do RG ou outro documento com foto e
data de nascimento, cópia do comprovante de residência, devendo ser
encaminhadas ao CONSPAR em duas vias.
OBS: O CONSPAR fornece a ficha de inscrição e o requerimento para os
interessados.
A POSSE SERÁ IMEDIATAMENTE APÓS SE CONHECER A CHAPA VENCEDORA,
TODOS OS MEMBROS DEVERÃO OBRIGATÓRIAMENTE ESTAREM PRESENTES.
CONSPAR-CONSELHO POPULAR DE ARACRUZ
COMISSÃO ELEITORAL
Aracruz, 24 DE JANEIRO DE 2019.
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