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PORTARIA Nº 002/2021/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSUNTO:                                      Edital de Convocação das Eleições Gerais da ASEEL 2022. 

REFERÊNCIA:                               Assembleia Geral Ordinária da ASEEL. 

DATA DA ASSEMBLEIA:            15 de março de 2022. 

HORÁRIO DA ASSEMBLEIA:     08hs 30 min às 17hs horário de Brasília 

 

O presidente do Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, bem como 

considerando: 

 

a) o Artigo 81 do Estatuto, parágrafos primeiro e segundo;  

b) o inciso I do Artigo 61 do Estatuto da Aseel; 

c) as diretrizes e orientações contidas na ata de reunião número 001, da Comissão Eleitoral da 

Assembleia Geral Ordinária da ASEEL; 

 

RESOLVE ASSINAR O ATO DAS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

 

I – Convocar a Assembleia Geral Ordinária para eleger os membros e respectivos suplentes dos Órgãos 

Deliberativos e Administrativos da ASEEL; 

 

II – Definir as normas complementares para realização das eleições. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 

 

I - Pelo presente edital, ficam convocados os Sócios Proprietários e Sócios Exclusivo Empresa da 

ASEEL - Associação dos Empregados da Eletronorte, na forma dos artigos a seguir: 47, 48, 49, 50, 

inciso II do Artigo 51, Artigo 52, inciso II do Artigo 54, incisos IX e X do Artigo 60, inciso I do 

Artigo 61 e Capítulo IX do Estatuto, com as ressalvas contidas neste Edital de Convocação. Em 

detrimento da pandemia da COVID-19, prezando pela saúde dos associados e membros integrantes 

do processo, de acordo com as normas sanitárias recomendadas pelas agências reguladoras, os 

artigos pontuados a seguir serão suspensos nessa Assembleia: incisos I, IV e parágrafo único do 

Artigo 57, Artigo 86, incisos II, V, VII, VIII, IX, X, XI do Artigo 87 e Artigo 88.A Assembleia Geral 

Ordinária das Eleições Gerais da ASEEL será realizada no dia 15 de março de 2022, das 08hs 30 

min às 17hs horário de Brasília, realizada através de sistema online, para eleger os membros dos 

órgãos Deliberativos e Administrativos. A apuração em nível nacional e local será por meio da 

contabilização eletrônica dos votos. O processo eleitoral será simultâneo em todos os Núcleos 

Regionais, conforme cronograma estipulado pela Comissão Eleitoral Geral, que divulgará o portal 

para acesso a votação. A Comissão Eleitoral acompanhará todo o processo de eleição, inclusive a 

computação dos votos. A identificação do eleitor será personalizada para acesso único e individual 

ao sistema de votação. O mandato decorrente das Eleições é de 03 (três) anos que iniciar-se-á em 01 

de abril de 2022, com encerramento em 31 de março de 2025.  

 

NORMAS COMPLEMENTARES DAS ELEIÇÕES ASEEL 2022: 

 

II – O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, previstas no Artigo 60 e, 

considerando o Parágrafo Segundo do Artigo 81 do Estatuto da ASEEL, visa estabelecer medidas e 

condições igualitárias para todos(as) os(as) candidatos(as) a cargos eletivos aos Órgãos Deliberativos e 

Administrativos da ASEEL, resolve baixar as regulamentações das Eleições Gerais da Aseel; 

 

1. CONSULTA PRÉVIA:  
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Os (As) interessados (as) em participar do processo eleitoral da ASEEL, devidamente identificados(as), 

poderão a seu critério, solicitar informações enquanto Associado (a) sobre a sua elegibilidade a cargos 

que façam parte do processo eleitoral. Essa consulta prévia, poderá ser formulada diretamente à Comissão 

Eleitoral Geral da ASEEL no período de 08/11/2021 até  31/01/2022, por intermédio do e-mail 

eleicoes2022@aseel.com.br  

 

A consulta prévia não é ato obrigatório para inscrição do(a) proponente candidato(a). É, todavia a única 

oportunidade de se consultar à Comissão Eleitoral sobre a sua elegibilidade. A Comissão Eleitoral terá 

24h (vinte e quatro horas) para formular a pesquisa e responder ao(à) interessado(a). 

 

2. ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA ASEEL: 

 

a) As chapas em Nível Nacional deverão ser inscritas considerando o seguinte número de 

integrantes: 

 

 Artigo 48 do Estatuto da Aseel, inciso I e II: 

• Conselho de Administração: 10 (dez) integrantes; 

• Conselho Fiscal: 05 (cinco) integrantes. 

  Artigo 49 do Estatuto da Aseel, inciso I: 

• Diretoria Executiva: 03 (três) integrantes titulares; 

•  Integrantes suplentes: 03 (três). 

 

b) As chapas em Nível Regional, terão seu número de integrantes, de acordo com a 

quantidade de sócios(as) proprietários(as) ativos(as) cadastrados(as) em cada núcleo, segue 

abaixo: 

 

• De 01 a 29 (vinte e nove) sócios(as): Diretoria do Núcleo será nomeada pela 

Diretoria Executiva, após as Eleições e Posse, Artigo 49, Parágrafo Único; 

• De 30 a 49 sócios(as): Diretoria de Núcleo Regional sendo composta por 03 (três) 

integrantes titulares; 

• De 50 sócios(as) acima: Diretoria de Núcleo Regional sendo composta por 03 (três) 

integrantes titulares e 03 (três) integrantes suplentes. 

 

c) Em todos os Núcleos Regionais e em Brasília haverá eleição para Diretoria Executiva 

Nacional.  

 

d) Nos Núcleos onde houver de 01 a 29 sócios(as) proprietários(as) não haverá eleição para 

Diretoria Local, somente votação para a escolha da Diretoria Nacional. 

  

3. REGISTRO DAS CHAPAS: 

 

Em nível Nacional e Regional, o registro das chapas ocorrerão exclusivamente perante a Secretaria da 

Comissão Eleitoral Geral, no período compreendido entre 03 de janeiro a partir das 8h (oito horas) a 31 

de janeiro de 2022 até as 17h (dezessete horas), horário de Brasília, Artigo 85, Inciso II.  

 

Os formulários referentes aos registros das chapas deverão ser encaminhados para o e-mail da secretaria 

da Comissão Eleitoral Geral, no endereço eletrônico: eleicoes2022@aseel.com.br , sendo validada a partir 

do e-mail de confirmação do recebimento.  

 

As chapas inscritas e registradas serão divulgadas pela Comissão Eleitoral Geral por meio das mídias 

digitais da Aseel.  

mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
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4. REGRAS PARA O REGISTRO DE CHAPAS NÍVEL NACIONAL E REGIONAL: 

 

a) Só serão aceitos registros de chapas completas, com todos os cargos previstos no Estatuto da 

ASEEL, em formulário próprio padronizado pela Comissão Eleitoral Geral em duas vias, com 

nomes completos, número de celular, número do título de Sócio(a) Proprietário(a), assinatura 

legível, localidade da chapa, e os cargos inerente a cada candidato(a); 

b) Nos Núcleos Regionais, os membros das chapas serão de acordo com a quantidade de Sócios(as) 

Proprietários(as) especificada no item 2 deste edital.  

c) Só poderão concorrer aos cargos eletivos os(as) Sócios(as) Proprietários(as), habilitados(as) e na 

plenitude dos seus direitos e obrigações perante a ASEEL, cadastrados(as) a pelo menos 12 (doze) 

meses antes da data do registro da chapa e estar em dia com suas obrigações financeiras, nesse 

período; 

d) Não será homologada a chapa, onde qualquer de seus membros tenha débito de qualquer natureza 

para com à ASEEL, ou que tenha ou esteja cumprindo sentença disciplinar advinda de processos 

previstos no Código de Disciplina, Capítulo V do Estatuto da ASEEL, a menos de 12 (doze) 

meses antes do registro da chapa; 

e) Nenhum(a) candidato(a) poderá inscrever-se em mais de uma chapa, nem para mais de um cargo 

na mesma chapa, sob pena de nulidade das inscrições das chapas envolvidas; 

f) No registro de chapa em nível nacional, será permitida a inscrição de candidato(a) por meio de 

Autorização de Inscrição, em formulário próprio da Comissão Eleitoral Geral, o qual substitui a 

assinatura do(a) candidato(a) no formulário de inscrição da chapa, a autorização deve ser 

apresentada à Comissão Eleitoral Geral da ASEEL, juntamente com a ficha de inscrição, 

contendo: Assinatura do candidato(a) reconhecida em cartório, identificando o nome do(a)  

candidato(a) a Presidente da Diretoria Executiva da ASEEL e a gestão, 2022 – 2025 ou por meio 

de assinatura eletrônica da qual o certificado tenha validade legal.  

g) Concomitante com a inscrição da chapa é obrigatório a apresentação do Plano de Ação para o 

triênio 2022-2025, em formulário próprio da Comissão Eleitoral Geral, tanto para a chapa a Nível 

Nacional como para a Nível Local; 

h) A entrega da ficha de inscrição das chapas a Nível Nacional e Local deverá ser procedida, 

conforme item 3 deste Edital; 

i) As chapas para a eleição a Nível Nacional serão registradas por ordem de inscrição e identificadas 

numericamente em ordem crescente; 

j) As chapas para a eleição a Nível Local serão registradas por ordem de inscrição e identificadas em 

ordem alfabética; 

 

5. FORMULÁRIOS E INFORMATIVOS: 

 

A Comissão Eleitoral Geral disponibilizará os formulários para o registro das chapas a nível 

Nacional e Local, que estarão disponibilizados no site da Aseel, www.aseel.com.br, no link das 

eleições, ou solicitados pelo e-mail: eleicoes2022@aseel.com.br  

 

Os informativos serão publicados no site da Aseel e demais mídias digitais, cabendo a 

responsabilidade do acompanhamento dos processos por cada candidato(a) e associados(as). 

 

6. DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS: 

 

Será enviada por e-mail e disponibilizada no site da ASEEL, www.aseel.com.br no dia 01 de 

fevereiro de 2022 e afixados nos murais dos Clubes da ASEEL, seguindo os procedimentos 

editados pela Comissão Eleitoral Geral. 

 

http://www.aseel.com.br/
mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
http://www.aseel.com.br/
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7. PEDIDO DE RECURSO E IMPUGNAÇÃO DAS CHAPAS: 

 

O pedido de impugnação poderá ser formulado somente por escrito e enviado para o e-mail da 

secretaria da Comissão Eleitoral Geral, eleicoes2022@aseel.com.br . Para tanto, deverá seguir os 

seguintes ditames: formulário assinado, com justificativa, com documentos, se for o caso, apenas 

poderá ser feito por Sócio Exclusivo Empresa ou Proprietário, no período de 02 de fevereiro de 

2022 a partir das 8h (oito horas) ao dia 06 de fevereiro de 2022 com o encerramento as 17h 

(dezessete horas), horário de Brasília.  

  

A chapa impugnada será informada pela Comissão Eleitoral Geral, por meio de e-mail específico 

das eleicoes2022@aseel.com.br, no dia 07 de fevereiro de 2022, durante o horário comercial. 

 

Desta forma, para realizar o pedido de recurso para contestação da impugnação, o responsável 

pela chapa deverá formalizar o pedido por escrito, apresentando todos os argumentos necessários, 

bem como, os seus fundamentos e enviar para o e-mail da secretaria da Comissão Eleitoral Geral, 

eleicoes2022@aseel.com.br .  O período para realizar o referido procedimento será do dia 08 de 

fevereiro de 2022 a partir das 8h (oito horas) a 09 de fevereiro de 2022 com o encerramento as 

17h (dezessete horas), horário de Brasília.  

 

A Comissão Eleitoral Geral das Eleições terá o prazo de 24 horas para realizar o julgamento, 

divulgando o resultado do recurso no dia 11 de fevereiro de 2022 até as 17h (dezessete horas), 

horário de Brasília. 

 

8. DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS HOMOLOGADAS: 

 

Será no dia 14 de fevereiro de 2022, divulgados no link das Eleições no site da ASEEL 

www.aseel.com.br, por e-mail e nas demais mídias digitais da Associação. 

 

9. CAMPANHA ELEITORAL: 

 

A campanha eleitoral deverá ser desenvolvida entre os dias 15 de fevereiro de 2022 a 14 de março 

de 2022. 

 

Será permitido às chapas inscritas o envio de até 02 (dois) e-mails aos sócios aptos a votar, o 

material de divulgação deverá ser enviado de forma eletrônica à secretaria da Comissão Eleitoral 

Geral, pelo e-mail eleicoes2022@aseel.com.br sendo responsável pelo envio aos respectivos 

eleitores.  

 

As propostas de campanha das chapas inscritas, serão disponibilizadas no site da Aseel 

(www.aseel.com.br) no campo específico sobre as eleições 2022 - 2025. 

 

Propagandas de caráter ofensivo serão analisadas pela Comissão Eleitoral Geral, cabendo punição 

e até nulidade da chapa que gerou a possível ofensa.    

 

10. DIREITO AO VOTO: 

 

a) Poderão exercer o direito de voto quando a eleição a Nível Nacional todos os Sócios: 

Beneméritos, Proprietários e Exclusivo Empresa, que estejam na data da eleição, em dia 

com as suas obrigações financeiras e na plenitude de seus direitos e obrigações perante à 

ASEEL; 

mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
http://www.aseel.com.br/
mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
http://www.aseel.com.br/
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b) Poderão exercer o direito ao voto quando a eleição em Nível Regional todos os Sócios: 

Proprietários e Exclusivo Empresa, registrado no respectivo Núcleo Regional, que estejam 

na data da eleição, em dia com suas obrigações financeiras e na plenitude de seus direitos e 

obrigações perante à ASEEL; 

c) Para o exercício do direito ao voto o Associado deverá acessar o portal eletrônico de 

votação, mediante identificação individual e intransferível; 

d) É vedado o voto por procuração.  

 

11. ELEIÇÃO: 

 

A computação dos votos dos(as) associados(as) será no dia 15 de março de 2022 das 08h e 30 min 

até às 17h, horário de Brasília, por meio de sistema online, acompanhado por representantes da 

Comissão Eleitoral Geral.   

 

12. APURAÇÃO DOS VOTOS: 

 

Apuração dos votos será logo após o final das eleições no dia 15 de março de 2022, no clube 

ASEEL Brasília. Os votos computados via sistema de votação eletrônica dos Núcleos Regionais 

referente à eleição em Nível Nacional - Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 

Executiva, serão considerados na apuração e contagem geral dos votos, consagrados e registrados 

na Ata de Posse, devidamente assinada pelo(a) Presidente, Jurídico da Aseel e Secretário da 

Comissão Eleitoral Geral. 

 

13. DECLARAÇÃO DOS ELEITOS: 

 

Após a apuração dos votos, o Presidente da Comissão Eleitoral Geral, fará leitura da ata das 

Eleições, com a comunicação final dos resultados, ocasião que irá declarar a chapa eleita a Nível 

Nacional e Regional. 

 

14. POSSE: 

 

A posse dos Conselhos e Diretorias da ASEEL será realizada no dia 01 de abril de 2022. 

 

15. ATOS DE DISPOSIÇÃO GERAIS:  

 

a) Que seja encaminhado a todos os Sócios: Beneméritos, Proprietários e Exclusivo Empresa, 

os comunicados referentes a Assembleia Geral Ordinária das Eleições Gerais da ASEEL 

em consonância com o cadastro atualizado da nossa entidade; 

b) Que a Sede e todos os Núcleos recebam o banco de dados atualizado dos Associados aptos 

a votar, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência da data de votação; 

c) Para a realização das Eleições, a Comissão Eleitoral Geral, poderá baixar normas e 

decisões complementares a esse Edital, sendo este disponibilizado no site da ASEEL; 

d) Que a partir da publicação deste Edital, a possibilidade de realização de viagens a serviço 

com recursos da ASEEL, está condicionada à aprovação prévia da Comissão Eleitoral 

Geral das Eleições; 

e) Que a partir da publicação deste Edital, o uso de recursos econômicos ou de logística da 

ASEEL, estão proibidos, tais como: 

• Uso de capital para implementação de obras ou melhorias, somente obras em 

andamento, referente aos contratos firmados antes do período da divulgação do 

referido Edital;  
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• Uso de empregados(as) da ASEEL e demais contratados(as) prestadores de 

serviços que não sejam para manutenção do clube ou para resolução de problemas 

emergenciais extraordinários. Tais demandas, quando extraordinárias, deverão ser 

submetidas à aprovação da Comissão Eleitoral Geral das Eleições; 

f) O não atendimento das vedações acima resultará na inelegibilidade da chapa inscrita neste 

processo eleitoral; 

g) A Comissão Eleitoral Geral das Eleições poderá promover manifestações interpretativas 

sobre este Edital, regulamentando-o; 

h) Quaisquer informações sobre as eleições poderão ser obtidas perante a Comissão Eleitoral, 

link no site da ASEEL, pelo e-mail: eleicoes2022@aseel.com.br ou pelos telefones: (61) 

3246-7181/(61) 986128842 (whatsapp). 

 

 

Brasília/DF, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

Rogério Palmeirão Alvarenga 

Presidente do Conselho de Administração. 

 

mailto:eleicoes2022@aseel.com.br
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