ATA DO PROCESSO ELEITORAL ABEP 2020/2021
Dia 16 de setembro 2020 foi dado oficialmente início ao processo eleitoral para a Gestão
2020/2021 da Diretoria da ABEP-UK, através de convocatória publicada no Boletim ABEP-UK.
A convocatória foi publicada na página da Associação no Facebook e no website desta
organização semelhantemente deu publicidade ao evento. Respeitando o estatuto da ABEPUK, a convocatória estabeleceu o seguinte calendário para as eleições:
Cronograma:
16/Setembro
8 - 11/Outubro
12 - 13/Outubro
16 - 19/Outubro
20 - 21/Outubro

Instalação da Comissão Eleitoral
Registro de Chapas
Campanha
Eleições
Homologação do Resultado (até três dias após as eleições)

Comissão Eleitoral foi instalada no dia 16 de setembro 2020, sendo composta por Armando
Castro e Lucas França cuja responsabilidade foi de acompanhar e verificar a lisura do
processo eleitoral, período de cadastramento e divulgação de chapas inscritas, divulgação
do calendário de votação e averiguação dos resultados da votação online através do
Sistema Condorcet
através do encaminhamento de um correio eletrônico,
em
cumprimento ao estatuto da ABEP. O registro de chapas, no período previsto no calendário
das eleições, deu-se através do e-mail contato.abep@gmail.com. Apenas uma chapa se
inscreveu para o processo eleitoral. A chapa única apresentou documento de candidatura
explicitando que sua composição formada por sete membros: Bruna Ferreira Montuori
(Presidenta); Gabriel Mariante (Vice-Presidente); Guilherme Duch Crósta (Diretor Executivo);
Leonardo de Morais Soares (Diretor Financeiro); Dora Souza Dias (Diretora de Projetos); Tai
Cossich (Diretora de Projetos); Helena Martins (Diretora de Projetos)
Este documento foi encaminhado pelo Presidente à Comissão Eleitoral no dia 11 de
setembro, a qual homologou a referida chapa na mesma data, fato que foi comunicado à
pleiteante. Obedecendo-se o calendário planejado, a Comissão Eleitoral enviou e-mail aos
membros efetivos, conforme o disposto no estatuto da ABEP-UK. Com instruções para
votação online através do Condorcet Internet Voting Service poll , realizaram suas escolhas
com voto individual e secreto, com duas opções no link de votação: 1) Chapa 1 2020/2021 e
2) Voto Nulo\branco. Registrando-se que dos votos realizados, todos foram para a Chapa 1.
https://civs.cs.cornell.edu/cgi-bin/results.pl?id=E_d74746cddba13676
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Esta comissão, registra em ata a satisfação de anunciar a Chapa 1 2020/2021, como a nova
diretoria da ABEP-UK para o período 2020/2021, constituindo-se pelos abepianos: Bruna
Ferreira Montuori (Presidenta); Gabriel Mariante (Vice-Presidente); Guilherme Duch Crósta
(Diretor Executivo); Leonardo de Morais Soares (Diretor Financeiro); Dora Souza Dias
(Diretora de Projetos); Tai Cossich (Diretora de Projetos); Helena Martins (Diretora de
Projetos).
Registra-se também nesta ata que as atividades da gestão 2019/2020, encerram-se no dia 21
de outubro de 2020, visto a necessidade do período de transição para a nova diretoria, e que
a data da posse será anunciada pelos meios de comunicação da ABEP-UK. Os abepianos ,
Lucas França e Armando Castro são os membros designados para o envio desta ata à lista de
abepianos, bem como a representação deste comitê eleitoral no cerimonial de
posse(virtual), e em outros momentos que se façam necessários junto à Diretoria da ABEPUK 2020/2021.
Londres, 21 de outubro de 2020.
Lucas França e Armando Castro
Comissão Eleitoral Processo Eletivo à Diretoria 2020-2021
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