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Associados elegerão nova  
Diretoria e Conselho Fiscal 
para a gestão 2019-2022 
Com a publicação do edital de chamamento, interessados em participar poderão inscrever candidaturas 
até o dia 17 de maio, na sede da Assejur, localizada na rua Roberto Barrozo, 351, perto do Centro  
Cívico, observadas as regras previstas no Estatuto da entidade de classe  

 

Estão convocadas as eleições da Assejur para o triênio 2019-2022. A gestão atual encerrará o mandato 
em junho, e publicou as regras do processo de votação, de acordo com critérios estabelecidos pelo Estatuto 
da entidade (veja o edital de chamamento neste boletim). Urnas coletoras serão instaladas na sede da associa-
ção (rua Roberto Barrozo, 351) no dia 30 de maio, entre as 9h e as 17h. A apuração será realizada em 
seguida, com a proclamação dos eleitos (Diretoria, Conselho Fiscal e Departamentos). O prazo para regis-
tro de chapas se estenderá até o dia 17 de maio.  

Como funciona - O Estatuto da Assejur estabelece uma estrutura de cúpula com sete diretores (presi-
dente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e mais três membros), auxiliados por um Conselho Fiscal 
(três membros) e dez departamentos. Veja como funciona: Diretoria; Conselho Fiscal; Departamento de 
Cultura (até três membros); Departamento de Aposentados (até três membros); Departamento de Assun-
tos da Previdência (até três membros); Departamento de Convênios (até três membros); Departamento de 
Imprensa e Comunicação (até três membros); Departamento Financeiro (até três membros); Departamento 
de Patrimônio (até três membros); Departamento de Assuntos Jurídicos (até três membros); Departamento 
de Turismo (até três membros); e Departamento de Atualização do Estatuto (até três membros). 

A Comissão Eleitoral - Todo o processo de coleta e apuração de votos será coordenado pela Comissão 
Eleitoral, cujos membros não poderão estar vinculados às candidaturas inscritas. Esse grupo será respon-
sável por decidir eventuais controvérsias, e ficará encarregado de proclamar o resultado da apuração e a 
posse dos dirigentes que forem eleitos. Os nomes indicados no edital de chamamento (artigo 32, § 1º, do 
Estatuto) são os seguintes: Mauro Borges de Macedo, Luiz Gabriel Esmanhoto Alves, Luiz Eduardo Mazza 
e Luciano Valério.    

 

 



 

 

 

 


