Goiás

EDITAL DE ELEIÇÕES IBDFAM GOIÁS Nº 001/2019
O Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM – Seção Goiás, em
cumprimento a Resolução 06/2013 e Aditivo, que dispõe sobre os
procedimentos, critérios, condições de elegibilidade, normas da
campanha eleitoral e pressupostos de proclamação dos eleitos para o
Conselho da Administração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo,
Comissões Específicas, Diretorias Estaduais ou representações
Estaduais do IBDFAM, nos termos do § 2º do art. 1º da referida
Resolução, convoca todos os sócios residentes no Estado de Goiás, que
estejam em situação regular conforme determina o Art. 2º da citada
resolução, a participar da eleição designada para o dia 12 de setembro
de 2019 (quintafeira) das 9:00 às 17:00 horas, no auditório do Edifício
Nasa Business Style – localizado na Av. 136 nº 761 – Setor Sul –
Goiânia – GO – CEP: 74.093250, com a finalidade de eleger os
candidatos aos cargos da Diretoria Estadual do IBDFAM do Estado de
Goiás, para mandato a ser exercido no biênio 2020/2021, sendo
imprescindível ao exercício do voto a apresentação da cédula de
identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho ou
passaporte.
Os associados interessados a candidatarse aos cargos da Diretoria
Estadual devem preencher os seguintes prérequisitos: a) compor chapa
própria para tal fim, contendo o nome completo dos candidatos, os
cargos aos quais concorrem, os números de inscrição dos associados,
os endereços profissionais e eletrônicos, e assinatura de cada
candidato; b) endereçar o requerimento de registro da chapa, subscrito
pelo candidato a presidência da Diretoria Estadual, ao presidente da
Comissão Eleitoral temporária até às 18:00 horas do dia 15/08/2019,
através do email: ibdfamgoias@gmail.com.
O período eleitoral darseá com a proclamação dos eleitos durante a
Assembleia Geral Ordinária que será realizada durante o Congresso
Nacional do IBDFAM a ser realizada no dia 16/10/2019.
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