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RESOLUÇÃO AGAN Nº 001 /2020  
 
 

“Dispõe sobre a convocação da Eleição da Associação Gaúcha de Nutrição - AGAN” 
 
 

A Presidente da AGAN no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto vigente nos seus art. 
15 e 33 RESOLVE:  
 
Art. 1º - Convocar os nutricionistas associados e residentes no Estado do Rio Grande do Sul a participar 
do processo eleitoral da AGAN, a ser realizado no dia 20 de novembro de 2020.  
 
Art. 2º - O número de vagas a preencher e os cargos são respectivamente:  
I. Presidente  
II. Vice-Presidente  
III. Secretário Geral 
IV. 1º Secretário  
V. 1º Tesoureiro  
VI. 2º Tesoureiro  
VII. Delegado junto a Asbran – Associação Brasileira de Nutrição 
VIII. Suplente de Delegado junto a  Asbran 
IX. Conselho Fiscal composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes 
X. Conselho Técnico-Científico comporto por 3 membros 
 
Art. 3º - De acordo com o disposto no Artigo 34 – É elegível o Nutricionista graduado, que satisfaça aos 
seguintes requisitos: 
 I . Ser cidadão brasileiro; 
             II. Ser sócio Efetivo, desde o exercício anterior à data das eleições ou ter a inscrição reativada 
no ano da eleição; 
            III. Estar quites com a Tesouraria na data da inscrição da Chapa; 
            IV. Não ter sido condenado pelo juízo criminal, em virtude de sentença transitado em julgado,    
                  à pena de 2 (dois) anos ou mais; 
             V. Não ter sido destituído de cargo, função ou emprego por prática de ato de improbidade na 
                 administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado; 
           VI. Os candidatos que quiserem concorrer aos cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal 
                  e do Conselho Técnico-Científico da AGAN, não poderão pertencer a cargo eletivo de outra 
                  entidade da mesma categoria; 
          VII. Pertencer a uma única chapa concorrente. 
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Art. 4º - A eleição ocorrerá na modalidade on line, devido ao estado de emergência sanitária 
ocasionado pela pandemia de COVID19, no dia 20 de novembro de 2020, em primeira chamada às 18 
horas e 30 minutos, e em segunda e última às 19 horas. A eleição será validada em primeira chamada 
com a participação de 2/3 dos associados e com qualquer número de associados, em segunda 
convocação, depois de decorrida meia hora da primeira convocação.  
 
§ 1º A votação deverá ocorrer na modalidade on line em plataforma digital indicada pela AGAN, 
mediante instrução normativa enviada aos associados. É vedado o voto por procuração, conforme 
artigo 39 do Estatuto. 
 
§ 2º. Na condição de haver chapa única, esta poderá ser eleita individualmente pela plataforma digital 
ou por voto de aclamação em assembleia digital coletiva se assim a comissão eleitoral o determinar. 
 
§ 3º Poderão votar os sócios em dia com a Tesouraria, desde que no dia da eleição estejam 
associados à há mais de sessenta (60) dias, conforme artigo 40 do Estatuto. Para terem direito a voto, 
os sócios deverão quitar seus débitos com antecedência mínima de 48 horas ao início das eleições. 
  
Art. 5º A inscrição das chapas será feita mediante requerimento em 2(duas) vias dirigido à Comissão 
Eleitoral, assinado por todos os candidatos, até o dia 29 de outubro de 2020, devidamente 
protocolado na sede da Associação Gaúcha de Nutrição – AGAN ou devido à pandemia no endereço 
residencial de um dos membros da comissão eleitoral, no período compreendido entre os dias 28 e 29 
de outubro de 2020 das 14 horas às 16 horas, apresentando em envelope lacrado, os seguintes 
documentos: 
 
I – Requerimento para inscrição de chapa, contendo nome e número de registro no CRN dos 
candidatos, efetivos e suplentes, devidamente assinado por todos;  
II - declaração individual dos candidatos autorizando a inclusão do seu nome na chapa e de que satisfaz 
as condições de elegibilidade, bem como cópias dos documentos de RG, CPF e carteira profissional. 
 
Art. 6º – A AGAN divulgará as chapas inscritas, quando enviadas pela comissão eleitoral, no site da 
própria  AGAN  e no site da ASBRAN – www.asbran.org.br , podendo utilizar outros meios de 
divulgação como e-mails, Facebook e Instagram quando enviadas pela comissão eleitoral.  
 
 
Porto Alegre/Rio Grande do Sul, 15 de setembro de 2020. 
  
 
________________________  
       Rosângela Parmigiani 

       Presidente da AGAN 
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