
ELEIÇÕES 2022
DATAS E PROCEDIMENTOS



ABRADi Nacional – Eleições 2022

Data de realização das eleições da ABRADi Nacional

28 de abril de 2022

14h00 às 16h00



ABRADi Nacional – Eleições 2022

# a composição das chapas concorrentes à diretoria executiva nacional da 

ABRADi deverão ser enviadas à Presidente da ABRADi Nacional, para o 

e-mail presidencia@abradi.com.br com cópia para paulo.centenaro@abradi.com.br, 

até o dia 30 de março, contendo os nomes  e empresas:

– Presidente;

– 4 VPs (1º, 2º, 3º CFO e 4º Suplente CFO); 

– demais membros (até 05 VPs ou diretores nomeados sem direito a voto na 

diretoria executiva);

– Conselho Fiscal (03 membros titulares e 02 suplentes).

mailto:presidencia@abradi.com.br
mailto:paulo.Centenaro@abradi.com.br


ABRADi Nacional – Eleições 2022

# convocação para todos os associados das eleições da ABRADi 

Nacional ocorrerá no dia 31 de março via meio eletrônico – sites, e-mails 

aos associados, com a resposta do destinatário de ter recebido a 

convocação;

# todas as convocações serão realizadas pela ABRADi Nacional, que 

enviará a convocação via e-mail para os respectivos associados, reforçando o 

aviso nos grupos de whaatsapp ou telegram de cada regional;



ABRADi Nacional – Eleições 2022

# Divulgação das chapas e planos de projetos a partir do dia 01 de 

abril de 2022:

– envio de 02 e-mails via RD Station de cada chapa para a base de associados 

entre os dias 01 e 28 de abril de 2022;

• E-mail 01 Abertas as Eleições ABRADi com as propostas das chapas

• E-mail 02 Lembrete das Eleições ABRADi com as propostas das chapas

– O2 posts no grupo de whatsapp e telegram da ABRADi Nacional entre os 

dias 01 e 28 de abril de 2022 alinhados aos e-mails.



ABRADi Nacional – Eleições 2022

# será enviada uma lista com os nomes e e-mails dos associados de 

cada  Regional para os respectivos Presidentes até o dia 18 de março para 

verificação e validação dos nomes e e-mails até o dia 23 de março.



ABRADis Regionais – Eleições 2022

Data de realização das eleições das ABRADis Regionais

18, 19, 20 de abril

Quatro AGOs por dia

9h  |  11h  |  14h  |  16h



ABRADis Regionais – Eleições 2022

# a composição das chapas das Regionais deverão ser enviadas a 

Presidente da ABRADi Nacional, para o e-mail presidencia@abradi.com.br com 

cópia para paulo.centenaro@abradi.com.br, até o dia 30 de março, contendo 

os nomes e empresas:

– Presidente;

– 4 Diretores (Negócios, Eventos, Educação e Responsabilidade Social).

mailto:presidencia@abradi.com.br
mailto:paulo.Centenaro@abradi.com.br


ABRADis Regionais – Eleições 2022

# convocação no dia 24 de março via meio eletrônico – sites, e-mails aos 

associados, com a resposta do destinatário de ter recebido a convocação;

# todas as convocações serão realizadas pela ABRADi Nacional, que 

enviará a convocação via e-mail para os respectivos associados, reforçando o 

aviso nos grupos de whaatsapp ou telegram de cada regional;

# preciso definir com os presidentes regionais as datas e horários com 

cada regional até 4a-feira para convocar no dia 24 de março.



ABRADis Regionais – Eleições 2022
# Divulgação das chapas e planos de projetos a partir do dia 01 de abril de 

2022:

– envio de 2 e-mails via RD Station de cada chapa para a base de associados entre os 

dias 01 e 17 de abril de 2022;

• Email 1 Abertas as Eleições ABRADi Regional XX com as propostas das chapas

• Email 2 Lembrete das Eleições ABRADi Regional XX com as propostas das 

chapas

– O2 posts no grupo de whatsapp e telegram da ABRADi Nacional entre os dias 01 e 

17 de abril de 2022 alinhados aos e-mails.



ABRADis Regionais – Eleições 2022

# será enviada uma lista com os nomes e e-mails dos associados de 

cada  Regional para os respectivos Presidentes até o dia 23 de março para 

verificação e validação dos nomes e e-mails até o dia 25 de março.



ELEIÇÕES 2022
CONSULTORIA



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Consultoria

# orçamento escritórios advocacia para acompanhamento das eleições:

– leitura e análise do Estatuto e do Regimento Interno ABRAD;

– leitura e validação dos comunicados e convocações para os associados;

– acompanhamento online das AGOs das ABRADis Regionais;

– acompanhamento presencial da AGO da ABRADi Nacional;

– transcrição das Atas das AGOs Regionais e Nacional.



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Consultoria

# Dr. Paulo Gomes

# Dra. Raquel Lourenço de Castro

# Dr. Emerson Franco de Menezes

# Dr. Leonardo



ELEIÇÕES 2022
MATERIAIS



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Ficha de Credenciamento Chapa Nacional

Presidente

– Nome Presidente:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo
Vice-Presidente

– Nome Vice-Presidente:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Ficha de Credenciamento Chapa Nacional

Vice-Presidente Financeiro

– Nome Vice-Presidente Financeiro:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo
Vice-Presidente Substituto

– Nome Vice-Presidente Substituto:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Ficha de Credenciamento Chapa Nacional

Diretores

– Nome:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo
Conselho Fiscal

– Nome:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Ficha de Credenciamento Chapa Nacional

Plano de Projeto

– Descrever proposta de gestão



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Ficha de Credenciamento Chapa Regional

Presidente

– Nome Presidente:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo
Diretores

– Nome:
– RG: CPF:
– Endereço: Telefone:
– Empresa Associada:
– CNPJ: Cargo



ABRADi Nacional + Regionais – Eleições 2022
Ficha de Credenciamento Chapa Regional

Plano de Projeto

– Descrever proposta de gestão


