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RESOLUÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 02/2022 

 

A Comissão Eleitoral da Federação de Consórcios, 
Associações de Municípios e Municípios de Santa 
Catarina – FECAM, no uso de suas atribuições 
estatutárias, 

 

CONSIDERANDO a apresentação de recursos pelas chapas candidatas no 

processo de eleições da FECAM no ano de 2022, havendo a necessidade de 

deliberação e resolução das solicitações com agilidade, mas com garantia da 

ampla defesa, em razão da proximidade da realização da Assembleia Geral 

ordinária da entidade; 

 

RESOLVE: 

 

1. Os recursos que se insurjam contra deliberação da Comissão Eleitoral 

que tenham o condão de modificar a decisão tomada contra chapa 

distinta daquela que o apresentou serão comunicados a(o) candidato(a) a 

Presidente da chapa que pode ser afetada, que poderá apresentar suas 

contrarrazões no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) de sua ciência. 

 

2. A Comissão Eleitoral se reunirá em 28 de janeiro de 2022 para a análise 

do(s) recurso(s) apresentados. A(s) Decisão(ões) Terminativa(s) da 

Comissão Eleitoral serão disponibilizadas no site da FECAM, no endereço 

eletrônico https://www.fecam.org.br/eleicoes-fecam-2022/, ainda no 

dia 28 de janeiro de 2022. 

 

3. Eventual Recurso contra Decisão Terminativa da Comissão Eleitoral, 

deverá ser protocolado através do e-mail eleicoes@fecam.org.br até as 

23h59min do dia 29 de janeiro de 2022, a fim de que haja tempo hábil 

para que suas razões sejam encaminhadas aos membros da Assembleia 

Geral da FECAM, instância responsável por sua deliberação. 

 

4. Até o julgamento definitivo pela Assembleia Geral, não poderá lhe ser 

imposto qualquer impedimento a campanha, apresentação de propostas, 
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ou qualquer procedimento inerente a candidatura a qualquer das chapas 

inscritas.  

 

5. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todas as disposições que lhe contrariem.  

 

Florianópolis-SC, 27 de janeiro de 2022. 

 

COMISSÃO ELEITORAL. 
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