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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
 

 A Associação Sergipana de Criadores de Cavalos Quarto de Milha - ASQM, através de sua Diretoria, devidamente 
representada pelo seu Presidente, Sr. Henrique Brandão Menezes Júnior, em consonância com o estabelecido 
pelo Estatuto Social da Associação Sergipana de Criadores de cavalos Quarto de Milha, convoca todos os 
associados para participação no processo de eleição para Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Esportivo, gestão 
2018/2019. 
 
Conforme previsto no Estatuto Social da ASQM, podem votar e serem votados os associados efetivos, desde que 
em dia com suas obrigações para com a ASQM e que preencham os requisitos previstos no Estatuto da 
Associação. 
 
De acordo com o Art. 30 do referido Estatuto, o registro das chapas completas de candidatos a membros titulares 
e suplentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal deverá ser requerido por escrito, ao Coordenador da 
Comissão Eleitoral, até 30(trinta) dias antes da Eleição, com termo de anuência assinado por todos os 
componentes da chapa. 
 
A inscrição das chapas deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital, com envio dos documentos na 
sede da ASQM ou através do endereço eletrônico asqm@asqm.com.br. 
 
Desta forma, a ASQM convoca todos os associados a participarem das eleições para a votação da nova Diretoria, 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, gestão 2018/2019, de acordo com o cronograma abaixo: 
 
 1) Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal: dia 09/10/2017; 
 
 2) Período para inscrição de chapas: de 10/10/2017 até 10/11/2017; 
 
 3) Prazo para homologação das chapas: de 13/11/2017 a 14/11/2017; 
 
 4) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 16/11/2017;  
 
5) Consulta on-line aos associados sobre as chapas inscritas: de 14/11/2017 a 08/12/2017;  
 
6) Assembleia Geral Extraordinária para eleição e apuração dos votos: dia 11/12/2017. 
 
Neste mesmo ato, atendendo ao art. 29 do Estatudo, o Presidente nomeia os seguintes associados para atuação na 
Comissão Eleitoral: 
 

1. JOÃO LUCAS SOUZA SANTOS (Coordenador da Comissão) 

2. MARCELO BARRETO DE CASTRO; 
3. MARCELO DE LIMA FRANCO 

 
Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico da ASQM 
(asqm@asqm.com.br). 
 
Aracaju - SE, 09 de outubro de 2017. 

 
 

Henrique Brandão Menezes Júnior 
Presidente 
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