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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E ELEIÇÃO 
PARA O CONSELHO CONSULTIVO DA ADEALQ 

 
Convocamos os Senhores Associados para participarem da eleição do 

Conselho Consultivo que se realizará nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro 

de 2020 nos seguintes horários (horário de Brasília): das 10:00h (dez horas) 

às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos) no dia 16 de janeiro (quinta-

feira), das 08:00h (oito horas) às 16:30 h (dezesseis horas e trinta minutos) 

no dia 17 de janeiro (sexta-feira) e das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze 

horas) no dia 18 de janeiro de 2020 (sábado), na sede da ADEALQ, à 

Avenida Pádua Dias, 11, no município de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

Será possível a votação à distância, pelo Site da ADEALQ 

(www.adealq.org.br), das 10:00h (dez horas) do dia 16 de janeiro até as 

12:00 h (doze horas) do dia 18 de janeiro de 2020. 
 

Informamos aos interessados em se candidatar à disputa de um cargo 

do Conselho Consultivo que as suas inscrições deverão ser feitas 

pessoalmente ou por procuração, na sede da ADEALQ, a partir do dia 20 de 

dezembro 2019 (segunda), das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) e 

das 13:30h (treze horas e trinta minutos) às 16:30h (dezesseis horas e trinta 

minutos), de segunda a sexta-feira, no horário de Brasília. As inscrições 

poderão ser realizadas até as 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos) do dia 

09 de janeiro de 2020 (quinta-feira), conforme Artigo 26 do Estatuto.  
 

 

Piracicaba, 26 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Durval Dourado Neto Alexandre Mendonça Pedroso 

Presidente do Conselho Consultivo Presidente da Comissão Eleitoral 
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