CONVENÇÃO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO
ESTADO DE MINAS GERAIS – COMADEMG - CNPJ: 00.402.979/0001-24
EDITAL DE ELEIÇÃO
A Comissão Eleitoral da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Minas
Gerais - COMADEMG, nos termos do art. 84, III, de seu Estatuto Social c/c art. 3º do Ato das
Disposições Estatutárias Transitórias, por seu Presidente, convoca os Senhores membros
convencionais inscritos e em dia com suas contribuições obrigatórias, para a eleição de renovação
da Mesa Diretora da COMADEMG, a realizar-se no dia 07 de janeiro de 2017 nas dependências do
Shopping EL SHADAI, situado na Rua São Paulo, 1371, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte MG,
pelo sistema de votação direta em cédula, no período de 09:00 as 17:00 hs. Os Ministros
convencionais deverão votar apresentando sua Credencial da COMADEMG ou um dos seguintes
documentos: Registro Geral de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação.
Nos termos do art. 2º do Ato das Disposições Estatutárias Transitórias, as inscrições para concorrer
a qualquer cargo da Mesa Diretoria estarão abertas a partir do dia 01/08/2016 até o dia 31/08/2016,
observadas as exigências de qualificação e diretivas de representação regional estabelecidas no
Estatuto da COMADEMG, devendo o requerimento ser efetuado na sede da COMADEMG, situada
na Rua São Sebastião, nº 269, Centro, em Vespasiano/MG, nos dias úteis, em horário comercial, de
acordo com o art. 87 do estatuto da COMADEMG. A Comissão Eleitoral promoverá a verificação
prévia dos requisitos de elegibilidade dos candidatos. Somente poderão concorrer à eleição da
COMADEMG os membros convencionais que preencherem os requisitos do art. 86 do Estatuto da
COMADEMG, seus incisos e parágrafos. A Comissão Eleitoral afixará, na sede da COMADEMG,
uma semana antes da data das eleições, a divisão dos membros por sessão eleitoral, indicando as
salas do estabelecimento acima citado, onde deverão exercer seu direito de voto. O teor completo
do Capítulo referente às eleições (art. 83 a 93) constante do Estatuto da COMADEMG está à
disposição de qualquer convencional para conhecimento geral, na Secretaria convencional, na Sede
da COMADEMG.
Vespasiano, MG, 20 de julho de 2016.

Adonias Policarpo da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral

