
EDITAL DE ELEIÇÕES – ADESBAM 

 

A Associação Recreativa Cultural e Esportiva – ADESBAM, através do seu 
Conselho Deliberativo e em conformidade com a Ata de Reunião de 08 de abril de 
2020, torna público a todas/os as/os suas/us associadas/os efetivas/os, que será 
realizada eleição para renovação da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do 
Conselho Deliberativo da Entidade, tendo como data de votação o dia 27 de Abril de 
2021. Considerando a crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, 
declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, a 
declaração de estado de calamidade pública em âmbito nacional (Decreto Legislativo 
nº 06/2020) e estadual (Decreto Estadual nº 55.128/2020), bem como a orientação 
de que “atividades que envolvam aglomerações de pessoas deverão ser realizadas, 
na medida do possível, sem presença física, mediante o uso por meio de tecnologias 
que permitam a sua realização à distância” (art. 29 do Decreto Estadual nº 
55.240/2020), reforçado pelo art. 5º da Lei 14.010/2020, e a necessidade de serem 
observadas as orientações de isolamento social para não se colocar em risco a 
saúde e a vida das/os associadas/os, a votação será realizada pela via virtual, por 
meio de software desenvolvido pela empresa Pandora (CNPJ nº 64.825.177/0001-
00), dentro de procedimentos de segurança controlada. Para votar, a/o associada/o 
deverá acessar o sítio eletrônico institucional da ADESBAM (www.adesbam.com.br) 
e seguir as instruções de votação. A/o associada/o que não tiver os meios 
necessários para efetivar seu voto pela via remota terá a possibilidade de fazê-lo 
presencialmente, através de terminal de computador instalado na sede da 
ADESBAM, localizada na Rua Doutor Mario Totta, 108, Bairro Tristeza, em Porto 
Alegre/RS, no dia 27 de abril de 2021, no horário entre 09h e 17h. Esta votação 
presencial, contudo, trata-se de uma via excepcional, destinada exclusivamente a 
quem estiver impossibilitado de efetuar o voto pela via remota.  

Através do presente edital, informa também que está aberto o prazo, do dia  
29 março até o dia 06 de abril de 2021, para inscrições de chapas concorrentes, e 
que estas deverão ser efetuadas através do endereço de e-mail 

eleicoes@adesbam.com.br, mediante envio de requerimento de registro de chapa 

acompanhado da qualificação dos candidatos (nome completo, CPF e endereço) 
constando no título da mensagem as palavras: Inscrição de chapa Eleições 2021.  

Todas as demais informações, modelos de requerimentos e formulários, 
relativos à eleição objeto deste Edital poderão ser obtidos na Sede Central da 
ADESBAM, da mesma forma que no endereço na internet www.adesbam.com.br, ou 
pelo fone (51) 32114666. A composição da Comissão Eleitoral é a seguinte: Arnoni 
Hanke, Luis Gustavo Soares e Denise Falkenberg Corrêa.  

Porto Alegre, 26 de março de 2021. 
Mauro da Silva Mello. 

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
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