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EDITAL DAS ELEIÇÕES 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES 

DA APPEGO BIÊNIO 2020/2021 
 

Nº 001/2019 
 
 

Juliana Pabla Soares Martins, Presidente da APPEGO, no uso de suas 
atribuições estatutárias,  
 
RESOLVE:  
 
CONVOCAR, as eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo 
Fiscal da APPEGO para o Biênio 2020/2021, a ser realizada no dia 19 de 
Novembro de 2019, em sua Sede, das 09:00 às 16:00 horas, por meio do 
sistema majoritário, sendo que a coordenação do processo eleitoral, assim 
como a apuração e demais atos decorrentes, caberá a Comissão Eleitoral, 
obedecidas as normas presentes nos Editais, Estatuto Social e Regimento 
Eleitoral da APPEGO.  
O período de inscrição e o respectivo registro de chapas ocorrerão unicamente 
na Sede da APPEGO (Rua 66, nº. 124, Centro, Goiânia-GO) no período de 
07/10/2019 a 18/10/2019 (exceto sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos estadual e municipal) das 13:00 às 15:00 horas. O registro de 
chapas somente será recebido na forma presencial e em formulário específico 
preenchido, não sendo válido o envio do formulário por meio eletrônico.  
O sistema de votação será pelo voto majoritário, direto e secreto, com valor 
igual para todos os associados da APPEGO, definidos pelo Regimento 
Eleitoral, sendo que os recursos deverão ser interpostos até 05 (cinco) Dias 
úteis depois de publicado o resultado das eleições, sempre dirigidos ao 
Presidente da APPEGO e conforme o Regimento Eleitoral.  
 
Havendo apenas a inscrição de uma única chapa, que esteja já convocada a 
Assembleia Geral Extraordinária Eleitoral para aclamação da Chapa inscrita, a 
realizar-se dia 19 de Novembro de 2019 às 15:00 horas, no Auditório da 
UGOPOCI (Rua 66, nº 138, Centro, Goiânia-GO), conforme art. 45 do 
Regimento Eleitoral.  

 

Goiânia-Go, 30 de setembro de 2019. 

 
 

_____________________________________________ 
JULIANA PABLA SOARES MARTINS 

Presidente da APPEGO 


