Associação dos Funcionários do Instituto EMATER
Gestão 2013/2016

INFORMATIVO 08/2016 – 12/04/16
PROCESSO ELEITORAL AFA
Gestão 2016/2019
No período de 26 a 27 de abril acontecerá às eleições da AFA, para cargos na Diretoria Estadual, Conselho
Fiscal e Coordenações Regionais.
O Estatuto Social prevê no Artigo 63 – Será considerada vencedora a chapa que obtiver 50% + 1 dos votos
dos associados, ou maioria simples, neste caso desde que votem pelo menos 2/3 dos associados aptos a
votar.
Em caso de empate para Diretoria Estadual, será realizada nova eleição com os mesmos candidatos.
Solicitamos o empenho de todos e lembramos que os associados à disposição e aposentados também
votam.
Em atendimento ao pedido apresentado pela Comissão Eleitoral Estadual, a Diretoria do Instituto EMATER
autorizou as seguintes inserções no expresso (expresso mail):
A inserção de até 03 (três) propagandas eleitoral para cada chapa da Diretoria Estadual na lista estadual
de e-mail, durante o período de campanha de 13/04 a 25/04/2016.
Aos candidatos da Diretoria Estadual solicitamos o bom senso com o tamanho dos arquivos e o destinatário
do e-mail deverá ser como cópia ocultada (CCo).
Objetivando evitar o favorecimento desta ou daquela chapa, salientamos que não serão
permitidas intervenções, opiniões e manifestação de preferência eleitoral através da lista geral de e-mails
do Instituto EMATER ou quaisquer meio oficiais, em desobediência as regras eleitorais. Infrações dessa
natureza serão submetidas à apreciação desta Comissão e poderão ser encaminhadas à Direção da
Autarquia para as providências administrativas pertinentes.
Informamos também sobre as deliberações da Diretoria do Instituto EMATER sobre:
1. Liberação dos servidores componentes da Comissão Eleitoral Regional nos dias 26 e 27 de abril para
percorrerem os municípios com a urna itinerante para coleta de votos;
2. Liberação de um veículo por região, para coleta dos votos (despesas por conta da AFA).
Será encaminhado no malote do dia 14/04 para Comissão Eleitoral Regional orientações e o material para
votação.
Atenciosamente

Gustavo Adolfo G. Scholz
Presidente da Comissão Eleitoral Estadual
Ivonete Muxfeldt
Secretária

Marilia Jussara Maciel
Membro
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