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INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE AS  
ELEIÇÕES NO CAXIAS CONVENTION 

 
 
       Está em andamento o processo eleitoral, para escolha da nova 
Diretoria do Caxias do Sul Convention Visitors & Bureau  (Gestão 
2021/2022) , com a observância dos seguintes critérios que tem como 
referência o Estatuto Social da nossa entidade:  
 

CALENDÁRIO ELEITORAL (DATAS E PRAZOS) 
 
8 de outubro de 2020 (quinta-feira) –  Lançamento, início da divul-
gação pelo site e redes sociais do Convention, bem como envio por 
e-mail e entrega presencial aos associados, do edital de convocação 
para a Assembleia Geral que elegerá nova diretoria.  
 
16 de outubro de 2020 (sexta-feira) –  Último prazo para registro , na  
sede do Convention, de chapa(s) com os candidatos interessados em 
participar da eleição.  
 
27 de outubro de 2020 (terça-feira) –  Realização de assembleia ex-
traordinário dos associados para escolha da nova diretoria, com vot a-
ção das 9h30min às 16h, na sede do Convention (junto ao prédio do 
SEGH). 
 
28 de outubro de 2020 (quarta-feira) –  Divulgação do resultado da 
eleição, dos nomes eleitos para compor a futura diretoria, através do 
site e demais canais de comunicação do Caxias Convention . 
 
31 de dezembro de 2020  –  Término da gestão 2019/2020.  
 
1º de janeiro de 2021  –  Início da gestão da Diretoria eleita para o 
período 2021/2022.  
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DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
A Diretoria Executiva  do Caxias Convention  é constituída de 6 (seis) 
integrantes, com as seguintes funções: Presidente –  Vice-Presidente 
–  1º Secretário –  2º Secretário –  1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro.  
O Conselho Fiscal , que integra a Diretoria, é composto de 4 inte-
grantes (2 ti tulares e 2 suplentes).  
 
OBS:  Para registro da chapa, é necessário que conste no requer i-
mento os 10 nomes (6 da Diretoria Executiva e 4 do Conselho Fisc al), 
com as respectivas empresa, entidade ou instituição a que perte n-
cem, e que estão of icialmente registradas como associa-
das/mantenedoras do Caxias Convention . 
 

QUEM PODE SER CANDIDATO 
 
Podem se candidatar a qualquer um dos cargos acima mencionados 
todos os associados do Caxias do Sul Convention Visitors & Bureau  
interessados, em condições de votar e que não tenham outro imped i-
mento de ordem legal para exercer o cargo.  
OBS:  Em hipótese alguma, será aceita a candidatura para qualquer 
uma das funções, de pessoas de fora do quadro de associados do 
Caxias Convention .   
Poderão participar da eleição todas as chapas que se inscreverem 
até o prazo determinado neste calendário eleitoral, ou seja até 16 de 
outubro de 2020, e desde que preencham os requisitos estabel ecidos. 
 
 
Por designação do atual Presidente, o diretor do Caxias Conve n-
tion, Emir José Alves da Silva, é quem está coordenando e org a-
nizando a eleição deste ano. Em caso de dúvidas ou de informa-
ções adicionais sobre o pleito, o interessado deve entrar em con-
tato direto com ele pelo  fone/whatSapp: (54) 99980.0251. 
 
 
DESDE JÁ, CONCLAMAMOS A TODOS A PARTICIPAR DA ELEIÇÃO  
E DESTE PROCESSO DEMOCRÁTICO, TORNANDO A NOSSA E N-
TIDADE CADA VEZ MAIS FORTE E REPRESENTATIVA.  
 
 

 
 


