
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 
PARA DIRETORIA DO BIÊNIO 2020/2021 

 
 
 

A Diretoria da AGPE, por seu Presidente, nos termos do art. 28 

do Estatuto, declara aberto o processo eleitoral, que obedecerá às 

normas constantes do Capitulo IX do mencionado Estatuto (Arts. 49 a 

58), convocando Assembleia Geral, a ser realizada no dia 06 de 

outubro de 2019, na última etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro 

2019, na cidade de Casca – RS, dando inicio as votações antes da 

premiação e encerrando após a entrega da premiação, a eleição será 

do Biênio 2020/2021, para os membros da Diretoria, constituída de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. O registro de 

chapas para as eleições da Diretoria deverão ser realizado no período 

de 06 a 20 de setembro de 2019, por e-mail da Associação 

(agpe@agpe.com.br), mediante petição, contendo os nomes e os 

números de matrícula da CBM, acompanhada da respectiva anuência 

de cada um deles, bem como, no caso de chapa, a indicação de seus 

membros que irão integrar a Comissão Eleitoral, com o nome a qual 

pretende concorrer às eleições. As chapas para as eleições da 

Diretoria deverão fornecer, ainda, obrigatoriamente, o endereço 

eletrônico no qual receberão intimações e comunicados. A divulgação 

do nome dos candidatos das chapas para a Diretoria ocorrerá em 21 

de setembro de 2019, mediante fixação de edital no site da 

Associação e comunicado por meio eletrônico. No prazo de até 3 

(três) dias, a contar daquela data, qualquer associado efetivo em 

pleno gozo de seus direitos e em dia com suas obrigações para com a 

Associação poderá, em petição fundamentada, impugnar o pedido de 

registro de chapa concorrente às eleições da Diretoria. Poderão votar 

e ser votados os associados efetivos em pleno gozo de seus direitos e 

em dia com suas obrigações para com a Associação. O associado 

deverá estar filiado a FGM até a data da realização das eleições para 

votar. 
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