
CALENDÁRIO ELEITORAL – ELEIÇÃO AMRIGS 
CARGOS PARA O TRIÊNIO 2020-2023 

DATA LIMITE A QUEM CABE 
 

AÇÃO(ÕES) 
 

Abril Diretoria de Normas 

 
Estabelecer a modalidade de votação 

(decisão em reunião de Diretoria do dia 
27/04/2020: votação online) 

 

30 de Abril 
(quinta-feira) 

 
Núcleo de Relacionamento 

 
Enviar à AMB a relação de associados filiados até 

31/03/2020 
(executado) 

 

15 de Maio 
(sexta-feira) 

Diretoria de Normas 

 
Envio do Regimento Eleitoral, por e-mail, ao 

Conselho de Representantes, para apreciação e 
aprovação (realizado contato prévio com Dra. 

Mirian Ferrari, Presidente do CR). 
Constituir a Comissão Eleitoral (03 sócios 

votantes, de livre escolha da Diretoria de Normas) 
 

29 de Maio 
(sexta-feira) 

Diretoria 

 
Informar que a AMRIGS não utilizará o sistema 

eletrônico centralizado de coleta de votos 
contratado e custeado  pela AMB. 

Será realizado pela AMRIGS. 
 

19 de junho 
(sexta-feira) 

 

Presidência 
Diretoria de Normas Núcleo de 

Comunicação e Marketing 
Publicar o edital e divulgar o processo 

10 de Julho 
(sexta-feira) 

Núcleo de Relacionamento 

 
Encaminhar a relação nominal e completa de 
associados efetivos e quites até 30/06/2020, 

para a AMB. 
 
 

15 de Julho 
(quarta-feira) 

AMB 

 
Prazo máximo para a AMB informar o número de 
delegados que a AMRIGS terá direito, com base 

no número de associados pagantes 
 

 
Das 9h de 20 de julho de 
2020 (segunda-feira) até 

às 18h do dia 03 de 
agosto de 2020 
(segunda-feira) 

 
 

Candidatos 
 

Pedido de registro da(s) chapa(s) para a Diretoria,  
Delegados Junto à AMB e Conselheiros 

30 de Julho de 2020 
(quinta-feira) 

 
Diretoria de Normas 

 
Encaminhar, à AMB, o cronograma e o modo 

operacional de votação e apuração programado 
para o RS 

 

03 de Agosto – 18h  
(segunda-feira) 

Diretoria de Normas  Encerramento do período de inscrições 



 
04 e 05 de Agosto 

 
Diretoria de Normas 

 
Conferência e Homologação do registro de todos 

os candidatos aos cargos diretivos, de delegados e 
do Conselho de Representantes 

 

05 a 10 de Agosto 
Candidatos 

Diretoria de Normas 
 

 
Correções ou substituições necessárias por parte 
da chapa ou candidato em relação aos quais for 
constatada, pela AMB, irregularidade formal no 

pedido de inscrição ou da condição de 
elegibilidade de qualquer candidato à Diretoria, 

Delegado ou Conselheiro Fiscal da AMB. 
 

11 de Agosto 
(terça-feira) 

Diretoria de Normas 

 
Encaminhar, aos associados  jubilados , efetivos e 

residentes com direito a voto, a relação das 
chapas inscritas e homologadas para concorrer 

aos cargos de Diretoria, Delegados junto à AMB e 
Conselho de Representantes. 

Passar informações à Smart Support, para 
alimentar o programa de votação 

 

11 de Agosto 
(terça-feira) 

Núcleo de Comunicação e 
Marketing 

 

 
Dar início à segunda etapa de divulgação do 

processo (divulgação das candidaturas aos cargos 
de Diretoria, Delegados junto à AMB e Conselho 

de Representantes) 

 
31 de Agosto 

(segunda-feira) 
Diretoria de Normas 

Eleição para os cargos da Diretoria, Delegados 
junto à AMB e Conselho de Representantes 

 
01 de Setembro 

(terça-feira) 
 

Diretoria de Normas 
Núcleo de Comunicação de 

Marketing 
Divulgação do Resultado da Apuração 

17 de Setembro 
(quinta-feira) 

Conselho de Representantes 

 
Convocação, também por edital em jornal de 

grande circulação e nos meios de comunicação da 
AMRIGS, da sessão extraordinária do CR, para 

diplomação e posse dos eleitos 
 

18 de Setembro 
(sexta-feira) 

Diretoria de Normas 

 
Encaminhar a ata da apuração das eleições à 

AMB, acompanhada do relatório da contagem de 
votos do sistema informatizado de votação e dos 
pagamentos efetuados pelos associados até o dia 

31/08 
 

17 de Outubro 
(sábado) 

Conselho de Representantes 
Diretoria de Normas 

 
Sessão Extraordinária do CR, à tarde, para 

diplomação dos eleitos e posse da Diretoria e 
Conselheiros  

 

23 de Outubro 
(sexta-feira) 

AMB 

 
Assembleia Ordinária da AMB – 1ª parte (manhã): 

posse dos Delegados 
 

 



Observação: em caso de motivo de força maior, em que não haja possibilidade de realização de 

assembleias presenciais, a AMRIGS dará ciência a todos os seus associados qual a forma 

encontrada para viabilizar a posse dos eleitos (Diretoria, Delegados Junto à AMB e Conselho de 

Representantes).   


