
 

 

 Calendário

a) 29/03/2022 Aprovação e divulgação da resolução do chamamento eleitoral do COMDACO.

 05/04/2022 Aprovação do Regimento Eleitoral.

b) 
06/04/2022 

Início da inscrição das Organizações que tenham interesse em

Eleição como candidata.

c) 
25 de Abril 

 

Término da inscrição das Organizações que tenham interesse em participar da 

Eleição como candidata.

d) 26 de Abril 
 

Divulgação da Relação das Organizações aptas, fazendo distinção entre votantes 

e candidatas. 

e) 
29 de Abril 

 

Final do prazo para recursos contra a Relação das Organizações aptas a votar e 

ser votada. 

f) 
04 de Maio 

 

Divulgação da Relação das Organizações aptas, fazendo distinção entre votantes 

e candidatas, caso tenha sofrido 

h) 
17 de Maio 

 

Eleição no período de 09h 

imediata do resultado.

i) 25 de Maio 
 

Data final para indicação dos representantes por parte das Organizações Eleitas.

 

 

 

 

 

 

 

alendário para as Eleições do COMDACO 

 

Aprovação e divulgação da resolução do chamamento eleitoral do COMDACO.

Aprovação do Regimento Eleitoral. 

Início da inscrição das Organizações que tenham interesse em

Eleição como candidata. 

Término da inscrição das Organizações que tenham interesse em participar da 

Eleição como candidata. 

Divulgação da Relação das Organizações aptas, fazendo distinção entre votantes 

Final do prazo para recursos contra a Relação das Organizações aptas a votar e 

Divulgação da Relação das Organizações aptas, fazendo distinção entre votantes 

e candidatas, caso tenha sofrido alteração em função dos recursos empregados.

Eleição no período de 09h às 13h, na sede do COMDACO, com divulgação 

imediata do resultado. 

Data final para indicação dos representantes por parte das Organizações Eleitas.

 

Pollyana Nascimento 
Presidente do COMDACO 

Aprovação e divulgação da resolução do chamamento eleitoral do COMDACO. 

Início da inscrição das Organizações que tenham interesse em participar da 

Término da inscrição das Organizações que tenham interesse em participar da 

Divulgação da Relação das Organizações aptas, fazendo distinção entre votantes 

Final do prazo para recursos contra a Relação das Organizações aptas a votar e 

Divulgação da Relação das Organizações aptas, fazendo distinção entre votantes 

alteração em função dos recursos empregados. 

13h, na sede do COMDACO, com divulgação 

Data final para indicação dos representantes por parte das Organizações Eleitas. 


