
 
 

RESOLUÇÃO N.º 02/2021-ALNUT  

 

A Presidente da Associação Alagoana de Nutrição (ALNUT), no uso de suas atribuições 

estabelecidas no Art. 11º de seu Estatuto Social e, considerando os termos do Capítulo VI do 

mesmo Estatuto que dispõe sobre o processo de eleição da Diretoria da ALNUT, RESOLVE:  

I - Convocar a Assembleia Geral Extraordinária da ALNUT, a realizar-se no dia 31 de agosto de 
2021, à qual ocorrerá de modo virtual através da plataforma Google Meet, às 19:00 horas em 
primeira chamada e às 19h15 em segunda chamada, com o objetivo de realizar o processo de 
eleição da Diretoria para o triênio 2021-2024;  

II - O link de acesso à plataforma será informado por mensagem eletrônica dirigida a todos os 
sócios adimplentes 30 minutos antes do horário previsto para início da Assembleia;  

III - Determinar, em conformidade com o Artigo 35 do Capítulo VI do Estatuto Social da ALNUT, 
o dia 12 de agosto de 2021 como data limite para inscrições de chapas para o pleito de que 
trata o item I desta Resolução:   

Art. 35 – A apresentação das chapas será efetuada por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias da data marcada para a eleição e com a assinatura de todos os profissionais que compõem a chapa, 
em envelope lacrado que será aberto pela Comissão Eleitoral na data estabelecida.  

IV - A inscrição deverá ser procedida por meio de requerimento destinado à ALNUT, cuja 
documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, enviado pelos correios, 
constando o Requerimento para Inscrição da Chapa e as Declarações Individuais de Candidato 
(modelos em anexo). A documentação assim recebida será encaminhada pela secretaria à 
Comissão Eleitoral, designada nos termos da Portaria 02/2021-ALNUT, de 26 de julho de 2021. 
Postar a documentação ao seguinte endereço:  

Associação Alagoana de Nutrição  

Av. Pilar, 550, Cruz das Almas, 57038-430 – Maceió – Alagoas  

Ref. INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ALNUT  

V - No requerimento de inscrição deverão constar os nomes de todos os integrantes da chapa 
e os seus respectivos cargos na diretoria, a saber:  

• Presidente  

• Vice- Presidente  

• 1ª Secretário  

• 2ª Secretária  

• 1ª Tesoureira  

• 2ª Tesoureira  

• Delegado na ASBRAN  

• Suplente de Delegado na ASBRAN  

• Conselho Fiscal Membro Efetivo (3 integrantes)  

• Conselho Fiscal Membro Suplente (3 integrantes) 



VI – Todos os candidatos deverão atender aos requisitos e condições de elegibilidade 
conforme determina o Art. 33 do Estatuto da Alnut: 

Art. 33 – Somente poderão ser eleitos para a Diretoria Executiva, para o Conselho Fiscal e para o Conselho 
Técnico Científicos os sócios fundadores e efetivos, que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I. Ser cidadão brasileiro; 

II. Ser sócio Efetivo, desde o exercício anterior à data das eleições; 

III. Estar quites com a Tesouraria na data da inscrição da Chapa; 

IV. Não ter sido condenado pelo juízo criminal, em virtude de sentença transitado em julgado, à pena de 
2 (dois) anos ou mais; 

V. Não ter sido destituído de cargo, função ou emprego por prática de ato de improbidade na 
administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado; 

VI. Os candidatos que quiserem concorrer aos cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do 
Conselho Técnico-Científico da ALNUT, não poderão pertencer a cargo eletivo de outra entidade da mesma 
categoria; 

VII. Pertencer a uma única chapa concorrente. 

§1º - Somente poderão ser votados candidatos cujos nomes constem na Chapa apresentada à Secretaria 
da Associação na data prevista neste Estatuto; 

§ 2º - Para cargos de Presidente e Tesoureiro, é recomendável que a residência e o domicilio sejam na 
Grande Maceió. 

VII - Inscrição de chapas incompletas serão indeferidas.  

VIII - O processo de votação dar-se-á por meio eletrônico, para o que a Comissão Eleitoral 

enviará e-mail a todos os sócios adimplentes no dia 31 de agosto de 2021, no qual constará 

um link para formulário gerado com o Google Docs, garantindo o sigilo do voto e que cada 

associado só consiga votar por uma única vez. 

 

Dê-se ciência. Cumpra-se.  

Maceió, 26 de julho de 2021 

 

 
MONICA LOPES DE ASSUNÇÃO, MSc, PhD  

Presidente da Associação Alagoana de Nutrição1  

 
1  Associação Alagoana de Nutrição  
  CNPJ 13.122.012/0001-30  
 Av. Pilar, 550, Cruz das Almas, 57.038-430 - Maceió – Alagoas 
 Instagram: @alnut_ 
 E-mail: alnut.alagoas@gmail.com  
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REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 
 

Maceió, _____ de ______________________de 2021 

Para  

Associação Alagoana de  Nutrição - ALNUT 

A/C da Comissão Eleitoral 

REF: ELEIÇÃO ALNUT  TRIÊNIO 2021/2024 

 

Em atendimento às disposições relativas as normas do processo eleitoral para a Diretoria 

Associação Alagoana de Nutrição – ALNUT, triênio 2021/2024, apresentamos a composição 

da chapa _______________________________________________________, bem como 

em anexo, encaminhamos as declarações individuais dos candidatos autorizando a inclusão 

de seus nomes na chapa e de que satisfazem as condições de elegibilidade. 
 

CHAPA: (nome da chapa) _______________________________________________ 

Cargo Nome completo Nº CRN 

Presidente    

Vice presidente   

Secretário geral   

1º Secretário   

2º Secretário   

1º Tesoureiro   

2º Tesoureiro   

Conselho Fiscal Efetivo   

Conselho Fiscal Efetivo   

Conselho Fiscal Efetivo   

Conselho Fiscal Suplente   

Conselho Fiscal Suplente   

Conselho Fiscal Suplente   

 
Atenciosamente, 

 
 

________________________________ 
Nome completo 

Nº CRN 



 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DO CANDIDATO 
 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

Nutricionista, CRN n.º _______________ e CPF nº_________________________, declaro 

estar ciente das responsabilidades da função de ______________________ na chapa 

_________________, concorrente à Diretoria da Associação Alagoana de Nutrição (ALNUT) 

para o triênio 2021/2024, preenchendo os requisitos e as condições de elegibilidade de acordo 

com o Estatuto da ALNUT e as Normas Eleitorais especificadas na Portaria n.º 01/2021-

ALNUT. 

 

_______________________, _____ de __________ de 2021 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

Observação: Anexar comprovante de CPF e  RG ( xerox) 

 


