
ABRAV (desde 2014)  

COMUNICADO DA DIRETORIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA GESTÃO 2020 – 2022  

O Presidente da Associação Brasileira de Violistas/ABRAV, Sr. Ulisses Silva, no uso de suas atribuições 

legais, deixa público e convoca os membros associados aptos para inscrição de chapas que concorrerão 

às eleições da nova Diretoria da Associação Brasileira de Violistas/ABRAV, para o período de 2020-2022, 

conforme previstas no Estatuto.  

Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação a ser executada durante a Assembleia Geral Extraordinária que 

será realizada de forma virtual, durante o I Encontro Nacional de Violistas Online da ABRAV (1º ENVIO 

Online) no dia 02 de novembro de 2020, com início às 15 horas (horário de Brasília), impreterivelmente.  

Art. 2º - Poderão votar com direito a um voto os membros associados, observando o artigo 18º Estatuto.  

Art. 3ª - A votação se destina a eleger chapa completa mínima conforme artigo 21 do Estatuto da 

ABRAV, a saber: • Presidente; • Vice-Presidente; • 1º Secretário; • 2º Secretário; • Tesoureiro; • Diretor 

de Comunicação; • Conselho Fiscal.  

Art. 4º - As inscrições das chapas deverão ser enviadas para o e-mail abraviolistas@gmail.com a partir 

do lançamento deste edital, impreterivelmente, até as 23:59 horas (horário de Brasília) do dia 27 de 

outubro de 2020, mediante comprovação dos requisitos em de acordo com o Estatuto da ABRAV. Não 

serão permitidas inscrições avulsas para cada cargo isoladamente.  

Art. 5º - A votação será realizada através da plataforma específica de enquetes 

https://pt.surveymonkey.com/?, durante a assembleia será enviado um link de acesso com sistema 

simples de escolha de chapa e resultado instantâneo visível a todos.  

Art. 6º Os votos serão anônimos e será permitido apenas um voto por associado.  

Art. 7º Apurados os votos válidos pelo site https://pt.surveymonkey.com/?, os resultados serão 

anunciados e, de imediato, proclamados os eleitos, para integrarem os cargos da Diretoria.  

João Pessoa, 20/10/2020  

COMISSÃO ELEITORAL:  

Presidente: Jairo Chaves. E-mail: jairochavesviola@gmail.com 

Vice-presidente Mariana Jelen. E-mail: marianajelen@gmail.com  

Secretária: Estela Kohlrausch. E-mail: estela.violista@gmail.com 
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