‘

ERRATA – correção em destaque e letra vermelha
Calendário Eleitoral – Eleição AMB 2020
Cargos para o triênio 2021-2023
Data Limite

A quem cabe

Atribuição(ões)

30 de abril de 2020
(quinta-feira)

Federadas

As Federadas deverão encaminhar à AMB a relação de associados
filiados até 30/03/2020.

29 de maio de 2020
(sexta-feira)

Federadas

10 de julho de 2020
(sexta-feira)

Federadas

15 de julho de 2020
(quarta-feira)

AMB

30 de julho de 2020
(quinta-feira)

Federadas

Das 9h de 20 de julho de
2020 até às 18h do dia 03
de agosto de 2020
(segunda-Feira)

Candidatos

De 03 de agosto de 2020
a 04 de agosto de 2020
(terça-feira)
De 05 de agosto de 2020
a 10 de agosto de 2020
(segunda-feira)

11 de agosto de 2020
(terça-Feira)

As Federadas poderão, dentro de sua autonomia, manifestar por
escrito à AMB seu interesse em aderir à utilização de um sistema
eletrônico centralizado de colheita de votos, contratado e custeado
pela AMB
As Federadas deverão encaminhar a relação nominal e completa de
associados efetivos e quites até 30/06/2020, na forma dos arts. 6º, III,
IV e X; 12, I e 78, §1º do Estatuto Social da AMB; e art. 32, §2º do
Regimento Eleitoral da AMB
A AMB expedirá circular às Federadas informando o número de
delegados da AMB de cada Estado da Federação, para que estas
imediatamente divulguem aos associados da AMB no sus respectivos
Estados.
As Federadas que não tenham optado pela utilização do sistema
eletrônico centralizado de colheita de votos contratado e custeado
pela AMB, deverão informar à AMB seu cronograma e modo
operacional de votação e apuração de votos, com a finalidade de
garantir e viabilizar a auditoria independente contratada pela AMB em
todo o processo eleitoral da AMB conduzido pela respectiva
Federada.
Pedido de registro da(s) chapa(s) para a Diretoria e para os cargos
de Delegados da AMB; e
Pedido de registro de candidatos para o Conselho Fiscal da AMB

AMB

Auditoria — Conferência e homologação do registro de todos os
candidatos aos cargos diretivos, de Delegados ou para o Conselho
Fiscal da AMB.

Candidatos

Correções ou substituições necessárias por parte da chapa ou
candidato em relação aos quais for constatada, pela AMB,
irregularidade formal no pedido de inscrição ou da condição de
elegibilidade de qualquer candidato à Diretoria, Delegado ou
Conselheiro Fiscal da AMB.

AMB

A AMB expedirá às Federadas a relação e constituição da(s) chapa(s)
inscritas para concorrer aos cargos de Diretoria e de Delegados da
AMB; e

‘

31 de agosto de 2020
(segunda-feira)

AMB e
Federadas

18 de setembro de 2020
(sexta-feira)

Federadas

22 de setembro de 2020
(Quinta-Feira)

AMB

22 de outubro de 2020
(Quinta-Feira)
14h-18h

AMB

23 de outubro de 2020
(Sexta-feira)

A AMB encaminhará às Federadas que optarem por realizar, em seus
Estados, votação presencial e/ou por correspondência, as cédulas de
votação originais com dispositivos de segurança que deverão ser
utilizadas por tais Federadas na eleição aos cargos de Diretoria e de
Delegados da AMB.
Eleições para os cargos de Diretoria e de Delegados da AMB e
de Diretoria de suas Federadas, conforme art. 22 do Regimento
Eleitoral da AMB.
As Federadas deverão encaminhar à AMB a ata da eleição para os
cargos de Diretoria e de Delegados da AMB, acompanhada dos
comprovantes de quitação das contribuições associativas da AMB
e/ou outros débitos que tenham sido juntados até o dia da eleição,
bem como todo material relativo a eventual votação eletrônica,
notadamente prova digital produzida pelo sistema utilizado pela
Federada que garanta a unicidade e a inviolabilidade dos votos
colhidos, de modo a viabilizar auditoria técnica independente.
Convocação do Conselho Deliberativo para se reunir no dia
22/10/2020, para apuração geral e julgamento do processo eleitoral
da AMB, elaboração da ata nacional das eleições e proclamação dos
eleitos; e
Convocação da Assembleia Ordinária de Delegados da AMB para
homologação da Decisão do Conselho Deliberativo de 22/10/2020,
posse da nova Diretoria e dos novos Delegados da AMB e eleição do
Conselho Fiscal da AMB.
Reunião do Conselho Deliberativo da AMB para apuração geral e
julgamento do processo eleitoral da AMB, elaboração da ata nacional
das eleições e proclamação dos eleitos.
09h – 1ª Parte da Assembleia Ordinária de Delegados da AMB,
com os Delegados do triênio 2017-2020, para:
a) Homologação da decisão do Conselho Deliberativo tomada
em 22/10/2020; e
b) Dar posse aos Delegados eleitos para o triênio 2021-2023.

AMB
10h – 2ª Parte da Assembleia Ordinária de Delegados, com os
eleitos para o triênio 2021-2023 e recém empossados, para:
a) Eleição do Conselho Fiscal da AMB; e
b) Dar posse à Diretoria da AMB eleita e ao Conselho Fiscal da
AMB para o triênio 2021-2023.

