
O que é o Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo é o órgão de apoio do Diretor Executivo

da AV e é composto por 13 membros, representantes dos

associados, eleitos por voto direto e secreto. Os cargos não

têm qualquer remuneração e podem ser exercidos por três

anos, com direito a uma reeleição.

A composição da Chapa

O Conselho é formado por um (01) representante, um (01) vice

representante, a Comissão Social (05 pessoas), a Comissão

Disciplinar (0 5 pessoas) e o Conselho Fiscal (01 pessoa).

Poderão se candidatar chapa(s) formadas por sócios

contribuintes que tenham um tempo mínimo de casa de 05

(cinco) anos ininterruptos, completados até o prazo final da

inscrição. Para inscrever a chapa  é necessário que todos os

membros já estejam indicados em suas funções. 

 

Como fazer a inscrição

A ficha de inscrição, que você encontra no link do site da AV,

deverá ser totalmente preenchida e assinada pelo

candidato(a) a posição de Representante do Conselho

Consultivo e enviada por e-mail para o Presidente da Comissão

Eleitoral, Sr. Ricardo Nanami (ricardo.nanami@volvo.com)

entre os dias 03  e 08/12/2020 (terça-feira) até às 17h.

Escolha um nome que vai representar o grupo

A chapa deverá receber um Título. Isso para que os eleitores

possam identificar o grupo. Mas importante: não é permitido

utilizar na composição dos nomes as palavras VIKING ou

VOLVO e ou qualquer marca/logo do Grupo Volvo, nem

qualquer nome ofensivo.

Como vai acontecer a eleição

Em decorrência do estado de pandemia, o processo eleitoral

ocorrerá de maneira virtual. Será utilizado um aplicativo especial

para isso. O link de votação será disponibilizado aos associados no

dia anterior a votação. A eleição acontecerá no dia 17/12/2021, das

8h00 às 20h00.

 

Os resultados e a posse

A apuração será realizada de forma eletrônica pela empresa

contratada para gerir o sistema de votação. Na manhã seguinte ao

dia da votação a Comissão de Eleição receberá por e-mail o

resultado e fará a divulgação pelos canais oficiais da AV. A posse

dos novos eleitos acontecerá em fevereiro de 2021.

O que faz o Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo é o canal de comunicação entre os

associados e o Diretor Executivo. Seus membros podem

representar, quando necessário, a Associação junto a entidades

esportivas, educacionais, ambientais, culturais, recreativas e

sociais. Além disso, o Conselho, através da Comissão Social, pode

opinar sobre a elaboração do programa anual das atividades

desenvolvidas pela AV, adequando-as à disponibilidade financeira

existente e às expectativas dos associados.  

 

Outra importante função do Conselho Consultivo, por meio da

Comissão Disciplinar, é de elaborar normas de conduta e disciplina

a serem seguidas pelos associados e seus dependentes. Além, é

claro, de julgar atos de indisciplina e transgressões das normas,

aplicando as penas conforme previsto no Estatuto da AV.  

 

O Conselho também atua na auditoria e fiscalização das contas da

Associação, por meio do Conselho Fiscal.

ELEIÇÕES AV
c o n s e l h o  c o n s u l t i v o

G E S T Ã O  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Eleições para o Novo Conselho da AV 2021/2024
Um guia prático para você entender esse processo muito importante
para a Associação Viking e seus associados.


