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ERRATA PARA OS ELEITORES DA CAPITAL  
 

São Paulo, 03 de Outubro de 2016 
 
 

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO ESTADUAL TRIÊNIO 2017/2019 
 
 No dia 19 de Novembro de 2016 estaremos realizando a eleição pelo processo 
direto para o Conselho Estadual da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – 
LABRE-SP. 
  A abertura das urnas, bem como a contagem dos votos será efetuada 
logo após o encerramento da votação, consoantes normas. Ou seja, no dia 19 de 
Novembro somente será permitido manifestar seu voto entre 09h00 e 14h59. 
 
   
PROCEDIMENTOS PARA VOTAR: 
 

1. Compareça na Sede da LABRE-SP nas datas e horários mencionados 
acima. 
 Importante: 

a) É vedado o voto por procuração; 
b) Somente receberão a Cédula de Votação em papel pelo Correio, 

os associados do interior do estado, bem como de outros estados 
ou ainda aqueles que residam na Capital desde que não tenham 
condições de locomoção, que assim declararem essa condição ou 
intenção até o dia 31 de Outubro de 2016, através de e-mail, 
telefonema ou carta à Comissão Eleitoral. 

 
2. Solicite a um dos colaboradores da LABRE-SP a Cédula de Votação; 

Importante: 
a) Na Cédula de Votação terá um visto de um dos membros da 

Comissão Eleitoral. Caso não possua, reclame imediatamente. 
b) Serão observados se suas obrigações estatutárias estão 

rigorosamente em dia. Caso não esteja com suas obrigações em 
dia, seu voto será anulado. Caso esteja com suas obrigações em 
dia, seu voto será validado. 

 
3. Escolha até 10 (dez) candidatos de sua preferência assinalando com um 

“X” no quadrinho ao lado de cada nome.  
 Importante: 

a) Os 10 (dez) primeiros que alcançarem maior número de votos se 
tornarão Conselheiros Efetivos, sendo que os demais, pela ordem 
de votos recebidos, se tornarão Membros Suplentes. 



 

                      LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO 

 

       LABRE-SP 
                           
 
                           
 
 

 
 

Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A – Tatuapé  –  03071-080 – São Paulo–SP 
Fone: (11) 2093-9888 / 2294-1047 

Site: www.labre-sp.org.br   –  E-mail: labresp@labre-sp.org.br 
 

b) O voto será direto e secreto, com valor igual para todos os 
associados. 

c) Cada associado poderá votar apenas uma vez. 
 

4. Em seguida, dobre a Cédula ao meio e deposite na Urna Lacrada. 
 Importante: 

a) Não será permitido quaisquer rasuras na Cédula. Isso poderá 
anular o voto. 

b) Não serão permitidos indícios de identificação do Associado na 
Cédula de Votação. Tome Cuidado! Caso isso ocorra, seu voto 
será anulado.  

c) O verso da Cédula é exclusivo para anotações da LABRE-SP. 
Deixe-o em branco. 
 

5. Para comprovar sua presença e voto, solicite ao colaborador presente a 
Relação de Associados e assine ao lado de seu nome.  
 Importante: 

a) Após recolhida sua assinatura, o colaborador deve entregar o 
Comprovante de Voto. 

b) No caso daqueles que votarem via Correios, o Comprovante de 
Voto será digital encaminhado via e-mail. Mantenha seus dados 
sempre atualizados! 

c) O recebimento deste não condiz com a situação (válido ou nulo) do 
seu voto. 

 
6. No dia das eleições (19/11/2016), após as 15h00, e conforme mencionado 

acima, a urna será aberta pelo Presidente da Comissão Eleitoral para o 
escrutínio dos votos. 
 

7. Feita a contagem dos votos vindo pelos Correios e daqueles que votaram 
pessoalmente e, estando tudo dentro dos trâmites legais estabelecidos no 
Estatuto Social e Código Eleitoral da LABRE-SP, o Presidente da 
Comissão Eleitoral, usando das prerrogativas que lhe foram conferidas, 
proclamará os eleitos, em número de 10 (dez) Conselheiros Efetivos e os 
demais, pela ordem de votos recebidos, se tornarão Membros Suplentes. 

 
 
 
 
 
 
 

Contate a Secretaria em caso de dúvidas. 
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73, 
Comissão Eleitoral 2016 

 “JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES!” 


