
 
Rondonópolis, 22 de Setembro de 2020. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

 

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis, por seu 

Presidente, no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto, convoca a todos os 

associados quites com os cofres e obrigações sociais da entidade a participarem da 

ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO com vistas à votação da Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal, biênio 2021/2022. 

A Assembleia Geral de Eleição realizar-se-á no dia 11 de Novembro de 2020 

(quarta- feira), na sede da entidade, no seguinte endereço, rua Otávio Pitaluga, 692, Centro, 

Andar P, Edifício ACIR, CEP 78.700-170, Rondonópolis/MT com início às 08h00min e 

término às 17h00min. Concluída a votação a comissão eleitoral passar-se-á imediatamente à 

apuração dos votos, divulgação do resultado e proclamará eleita a chapa que obtiver a maioria 

simples dos votos. 

Os interessados em concorrer aos cargos deverão se atentar ao prazo máximo 

para o registro das chapas que é de 20 dias antes da eleição, data limite dia 22 de outubro de 

2020 até às 17h, devendo ser firmado pelo titular da chapa através de requerimento de registro 

dirigido ao Presidente da Associação a ser protocolizado na secretaria da Entidade.   

As inscrições das chapas devem seguir as normas e procedimentos previstos no 

Estatuto da ACIR, este disponível na sede da entidade ou no site www.acirmt.com.br 

Só serão aceitas para registros as chapas que contiverem obrigatoriamente a 

composição completa da chapa a ser registrada e demais exigências do estatuto.  

Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser sanadas pela Comissão Eleitoral 

na Sede da ACIR ou nos telefones (66)3439-8012 ou (66) 3439-8020. 

E assim, para que se dê cumprimento, determino a publicação do presente 

edital para ser afixado em local visível na sede social da entidade, e publicado pela imprensa 

local. 

 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE 

RONDONÓPOLIS 

Ernando Cabral Machado 

Presidente 
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