
RESOLUÇÃO Nº 006/2004. 

 

O Presidente da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, no 

uso de suas atribuições estatutárias, art. 21, I, atendido ao disposto 

nos arts. 25 e 32, e em conformidade com o Regimento Interno da 

entidade,  

 

 

RESOLVE: 

 

1. Fixar a data de 03 de maio de 2004 para a realização da Assembléia Geral 

Ordinária, destinada à eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da 

FECAM, na cidade de Chapecó; 

 

2. A Comissão Eleitoral conforme previsto no Regimento Interno é constituída pelos 

membros da Diretoria Executiva da FECAM e do Secretário Executivo. Em caso de 

vacância dos membros da comissão eleitoral para disputar o pleito na FECAM, 

serão chamados seguindo a ordem seqüencial, os prefeitos membros do Conselho 

Fiscal;  

 

3. As chapas serão registradas na sede da FECAM até o dia 29 de abril de 2004, às 

17:00 horas, com a indicação completa dos nomes para a Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal; 

 

4. Cada uma das vinte e uma associações de municípios poderão efetuar a indicação de 

até três prefeitos para concorrerem em chapas distintas às eleições da FECAM, 

individualmente, por fax ou e-mail, até o dia 19 de abril de 2004, atendendo ao que 

dispõe o art. 32, § 1º, do Estatuto Social. Neste caso, a documentação original 

deverá ser protocolada via sedex até o horário e data prevista neste item.  

 

5. A adesão do prefeito a uma chapa o impede de participar no mesmo cargo ou em 

qualquer outro, em outra chapa, conforme dispõe o art. 32, § 2º. A adesão do 

prefeito a uma chapa oficial poderá ser efetuada até o dia 23 de abril de 2004, às 17 

horas na sede da FECAM por fax ou e-mail, observado o item anterior. 

 

6. A Comissão Eleitoral reunir-se-á às 10:00 horas do dia 30 de abril de 2004, na sede 

da FECAM, com a finalidade de analisar, julgar, impugnar ou homologar a inclusão 

total ou parcial dos membros inscritos. Os responsáveis pelo pedido de registro de 

chapas terão prazo até as 10:00 horas do dia 03 de maio de 2004, junto a Comissão 

eleitoral, para substituição dos nomes dos membros ou chapas impugnadas, cujo 

contato deverá ser feito com o Secretário Executivo da FECAM, tendo por local o 

Hotel Bristol Lang Palace, na cidade de Chapecó ou pelo telefone celular (48) 

9983.0255. 

 



7. As chapas inscritas e homologadas serão divulgadas através do site da FECAM, 

publicadas no local da assembléia e lidas pelo Presidente da Comissão Eleitoral, ao 

encaminhar a votação; 

 

8. A eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal acontecerá por voto secreto 

e nominal para as chapas oficialmente registradas havendo mais de uma chapa 

concorrente, ou por aclamação no caso de haver o registro de uma única chapa; 

 

9. A votação secreta será realizada após a abertura do processo eleitoral pela 

Comissão, cujo prazo é fixado no Edital de Convocação e a apuração dos votos 

acontecerá tão logo encerrado o prazo estipulado para a votação, seguindo-se com a 

divulgação da chapa vencedora ou aclamada; 

 

10. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Florianópolis, SC, 16 de março de 2004. 

 

 

 
ANTÃO ANTÔNIO DAVID 

Prefeito Municipal de Anitápolis 

Presidente da FECAM 

 

 


