
 

 
 
A PRESIDENTE DA ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES PERIMIRIENSE 
(ALCAP), atendendo ao disposto nos artigos 34 a 36 do Estatuto da Entidade, 
CONVOCA os acadêmicos, em pleno exercício de seus direitos estatutários, para 
inscrição no processo de eleição. 
 
Art. 1º – A eleição dar-se-á por votação secreta, ou por aclamação, no caso de chapa 
única. A Assembleia Geral para proclamação e homologação do resultado da eleição 
será realizada na Unidade de Ensino Artur Teixeira de Carvalho CEMA, às 15:00h de 
sábado, dia 28 de maio de 2022. 
 
 
Art. 2º – Poderão votar e serem votados os membros efetivos aptos ao voto. 
 
Art. 3º – A votação destinar-se-á a eleger chapa completa, conforme artigos 21 e 32 
do Estatuto, a saber: Presidente; Vice-Presidente; 1º Secretário; 2º Secretário; 1º 
Tesoureiro; 2º Tesoureiro e três Membros do Conselho Fiscal. 
 
Art. 4º - Nos termos do art. 35 do Estatuto, nomeio e constituo a Comissão Eleitoral, 
formada pelos acadêmicos: Jaílson de Jesus Alves Sousa; Maria Nasaré Silva e 
Venceslau Pereira Júnior, que conduzirá o processo eleitoral. A referida comissão 
elegerá, por maioria de votos, um dos membros, para a presidência dos trabalhos. 
 
Art. 5º – Cumprindo disposição estatutária, ficam convidados os Associados para 
formação de chapas aos cargos descritos no art. 3º e homologação da inscrição até o 
dia 25 de maio de 2022. 
 
Art. 6º – Fica sob responsabilidade do(a) Presidente da chapa, encaminhar o 
requerimento para cadastro de chapas devidamente assinado pelo candidato a 
Presidente, com nome completo dos componentes, aos cuidados da Presidente da 
ALCAP até o dia 25 de maio de 2022, conforme art. 34 e seguintes do Estatuto. 
 
Art. 7º - As chapas homologadas serão divulgadas a partir do dia 26 de maio de 2022 
e as eleições ocorrerão em Assembleia Geral Ordinária conforme data e local 
supracitados. 
 
 
Peri-Mirim, (MA), 10 de maio de 2022. 
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