Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL
Eleições Diretas para o biênio 2018/2019
Roteiro para a Sessão da Assembléia
Dia 07 de dezembro de 2017 – 14h – Auditório da Sede da ADESG/AN
I – CHEGADA DOS ELEITORES – (Recepção pelo 2º Secretário da ADESG).
1 – Assinatura do livro de presença.
2 – Acomodação no Plenário.
II – ABERTURA DA SESSÃO – (Pelo Presidente da ADESG).
1 – Palavras de agradecimento pela presença dos eleitores e anúncio da abertura da
sessão, em primeira convocação. Não havendo quórum, após 30 minutos, será feita a
segunda convocação. Neste caso a Assembleia será iniciada com qualquer número de
associados presentes.
2 - O Presidente da ADESG pedirá informações ao 2º Secretário da ADESG sobre:
a) o nome do eleitor de menor matricula (mais antigo no recinto), convidando-o para
presidir os trabalhos da Assembleia Geral Eleitoral;
b) O Presidente da AGE convida para compor a mesa da Assembleia 02 (dois)
Secretários e 03 (três) mesários.
III – INSTALAÇÃO E PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA
1 - O Presidente da AGE declara instalada a Assembleia:
a) confirmará os nomes dos 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora;
b) anunciará que, em seguimento, o 2º Secretário da Mesa se incumbirá de:
1. de ler o edital de convocação;
2. fazer breve reapresentação das Chapas concorrentes e dos nomes dos
Candidatos registrados, uma vez que os eleitores receberam, antecipadamente
por Correio, a cédula elencando todos os candidatos.
IV – APURAÇAO DOS “VOTOS PESSOAIS EFETUADOS
“VOTO PRESENCIAL”

POR CORRESPONDENCIA” E

A Comissão de Apuração dos Votos iniciará seus trabalhos com o recebimento da URNA
LACRADA, entregue pelo 1º Secretário da ADESG, com os “votos pessoais efetuados por
correspondência” e os “votos presenciais”.
(Procedimentos seguintes que atendem aos artigos 20 e 21 do Regulamento das Eleições 2017)
V – PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS ELEITOS.
Ao termino da apuração será anunciada a Chapa vencedora e proclamados os candidatos
eleitos.
VI – ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DE 2017.
Será realizado pelo Presidente da Assembleia, parabenizando os vencedores e vencidos
e agradecendo a participação de todos pelo sucesso das eleições.

