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ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, 
REFORMADOS E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS DE 

JUIZ DE FORA - AMIR/JF 
 
 

REGIMENTO ELEITORAL 
 
 

ELABORADO EM CUMPRIMENTO AO QUE PRECEITUA O ART 52 DO 
ESTATUTO DA AMIR/JF, COM A FINALIDADE DE REGULAMENTAR AS 
NORMAS, PRAZOS E PROCEDIMENTOS DURANTE O PROCESSO ELEITORAL 
DA ASSOCIAÇÃO, PROCLAMAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS. 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA ELEIÇÃO 
 

 Art 1o - A eleição para os cargos do CD, CF e DE será realizada, por chapa eleitoral completa, 
pela AGO, na primeira quinzena do mês de agosto, de 2 (dois) em 2 (dois) anos, na sede da AMIR/JF. 

 
 § 1º - A data da eleição será fixada em reunião da DE. 
 
 § 2º - A eleição só será realizada fora da sede da Associação por motivo de força maior 

plenamente justificada pelo Presidente da DE e com a aprovação do CSA. 
 
 § 3º - É da competência do Presidente da DE convocar a AGO para atender letra “a” do Art 17 

do Estatuto. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO DIREITO DE VOTAR 
 

Art 2o - Têm direito a votar os associados classificados nas seguintes categorias: 
 
a) Fundadores; 
b) Efetivos. 

 
§ 1º - Para exercerem o direito do voto é necessário que os associados estejam 

quites com suas obrigações financeiras junto à tesouraria da AMIR/JF com respeito a 
mensalidade social e todos os planos assistenciais, até a data da eleição. 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
§ 2º - A tesouraria expedirá uma relação nominal dos associados em débito, 24h 

(vinte e quatro horas) antes do pleito. 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
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§ 3º - O associado em débito poderá quitar sua dívida no dia do pleito junto a 
tesouraria e comprovar o pagamento junto a Mesa Eleitoral (ME), readquirindo o direito de 
voto. 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
§ 4º - Não é permitido o voto por procuração ou por quaisquer outros meios de 

representação. 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
 

 

CAPÍTULO III 
 

DAS INELEGIBILIDADES 
 

 Art 3o - São considerados inelegíveis os associados que: 
 

a) Pertençam a categoria de associado Especial; 
 
b) Na data da posse tenham menos de 01 (um) ano de associado; 
 
c) Na data de inscrição da chapa: 
1) Estiverem em débito com a mensalidade social e planos assistenciais geridos 

pela associação; 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 

2) estiverem cumprindo penalidade estatutária; 
 3) estiverem respondendo a sindicância, inquérito ou processo, quer no âmbito da AMIR/JF, 

quer na justiça civil ou militar; 
4) componentes do CD, CF e DE que estejam cumprindo seu 2º (segundo) mandato 

consecutivo, no mesmo cargo. 
                                                           

                                                     CAPÍTULO IV 
 

                            DA INSCRIÇÃO E DO REGISTRO DAS CHAPAS 
 

 Art 4o - O pedido de inscrição de chapa eleitoral será feito através de formulário próprio, 
contendo a denominação, relação completa de seus componentes, número de matrícula, respectivo 
cargo e respeitando a seguinte formação: 

 
 a) Conselho Deliberativo 
 11 (ONZE) MEMBROS EFETIVOS; 
05 (CINCO) MEMBROS SUPLENTES; 
 
 b) Conselho Fiscal 
05 (CINCO) membros efetivos; 
03 (TRÊS) MEMBROS SUPLENTES 
 
 c) Diretoria Executiva 
 01 (um) Presidente; 
01 (um) Vice-Presidente; 
01 (um) Diretor Administrativo; 
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01 (um) Diretor Financeiro; 
 01 (um) Diretor Sócio/Cultural. 
 

 § 1° - Todo associado, fundador ou efetivo, na condição de Coordenador, poderá solicitar à 
DE, formulários para a inscrição. 

 
 § 2° - O formulário de inscrição será assinado pelo coordenador, como representante oficial 

da chapa, o qual não poderá ser candidato a nenhum cargo eletivo, e terá que observar o prescrito no 
Art. 3° deste RE. 

 
 § 3° - Anexo ao pedido de inscrição o coordenador apresentará as fichas individuais, 

padronizadas e sem rasuras, nas quais conste a aceitação pelo candidato do cargo pleiteado. 
 
 § 4° - Havendo mais de um pedido de inscrição a ordem de impressão das chapas, na cédula 

eleitoral, obedecerá a numeração de inscrição.  
 
 § 5° - É de responsabilidade da DE providenciar o fornecimento dos formulários em questão 

aos Coordenadores de chapas, dentro do prazo estabelecido no calendário eleitoral. 
 
§ 6o - Não é permitido à DE o patrocínio financeiro ou apoio administrativo a nenhuma Chapa. 
 
§ 7o - Nenhum candidato poderá concorrer aos cargos, em mais de uma Chapa. 
 
 Art 5o - O registro da chapa será feito pela DE em livro próprio, após a análise da 

documentação apresentada pelo coordenador, obedecendo rigorosamente a ordem de inscrição da 
mesma. 

§ 1° - Os registros de Chapas ou de seus componentes individualmente, poderão ser 
cancelados em qualquer época, por fraude praticada ou inelegibilidade declarada. 

 
§ 2° - Se a fraude ou inelegibilidade individual ocorrer após os prazos estabelecidos e antes 

das eleições, a substituição será feita independente do prazo previsto no calendário eleitoral. 
 
Art 6o - Se, até o término do prazo para distribuição de formulário de inscrição, não houver 

nenhum pedido a Administração em exercício, permanecerá exercendo suas funções, interinamente, 
pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da posse prevista no Estatuto da 
Associação, devendo convocar e realizar nova eleição. 

 
§ 1o - O prazo referido neste artigo será descontado do mandato da nova Diretoria que vier a 

ser eleita. 
 
§ 2o - Permanecendo o impasse de não apresentação de chapas, será convocada uma AGE 

para resolver a questão. 
 
Art 7o - O Presidente da DE fica obrigado a fornecer aos Coordenadores das chapas 

concorrentes, até 72 (setenta e duas) horas após serem registradas, as etiquetas contendo nomes e 
endereços atualizados até aquela data, de todos os associados da AMIR/JF, caso seja solicitado por 
escrito. 

 
Parágrafo Único - Os Coordenadores das chapas ficam responsáveis pelo sigilo das referidas 

etiquetas, utilizando-as somente para fins eleitorais da AMIR/JF. 
 
 

 
 

CAPÍTULO V 
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DO CALENDÁRIO 

 
Art 8o - O processo eleitoral obedecerá o seguinte calendário: 
 
a) até o 5o dia útil do mês de maio: 
Comunicação ao quadro associativo, pela DE, sobre a realização da eleição e horário de 

funcionamento da AMIR/JF. 
 
b) de 15 a 31 do mês de maio: 
Distribuição dos formulários de inscrição.  
 
c) de 1° a 15  do mês de junho: 
Inscrição das Chapas pelos Coordenadores. 
 
d) de 16 a 25 do mês de junho: 
Análise da documentação em reunião da DE e impugnação de candidatos, quando for o caso. 
 
e) de 26 do mês de junho a 5 do mês de  julho: 
Substituição, pelos Coordenadores das Chapas,  de candidatos impugnados pela DE. 
 
f) de 6 a 10 do mês de julho: 
Registro das Chapas pela DE de acordo com a ordem de inscrição. 
 
g) Dia 15 de julho: 
1a (primeira) publicação, em um dos  jornais  da  cidade,  do  Edital  de Convocação da AGO 

para a eleição e proclamação dos eleitos. 
 
h) De 20 a 25 de julho: 
Indicação dos componentes das ME. 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
i) De 1° a 15 do mês de agosto: 
2a (segunda) publicação, em um dos jornais da cidade,  do Edital de Convocação da AGO, 05 

(cinco) dias antes da data fixada para a AGO. 
 
§ 1º - Cópia do edital de convocação deverá, também, ser afixado no quadro de 

avisos da associação, publicado em seu órgão informativo e no site da AMIR/JF; 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
§ 2° - O não cumprimento do prazo previsto para a substituição de candidatos impugnados, 

por parte dos Coordenadores de Chapas, implica em impugnação total da Chapa infratora. 
 
§ 3° - O horário para o cumprimento do Calendário eleitoral é o do expediente administrativo 

da AMIR/JF, de 2ª a 6ª feira. 
 
§ 4° - Não haverá necessidade de desincompatibilização para membros da administração da 

AMIR/JF (CD, CF ou DE) que venham a se inscrever em qualquer Chapa, para quaisquer cargos. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 
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 Art 9o - A propaganda das Chapas deverá ser impressa em folha uma A4 e  será anexada ao 

órgão de divulgação da AMIR/JF, desde que entregue pelos Coordenadores à DE dentro dos prazos 
estabelecidos. 

 
 § 1o - A divulgação das Chapas só será feita no INFORMIR, depois de registradas. 
  
§ 2o - Toda e qualquer outra publicidade fica sob a responsabilidade exclusiva das Chapas e 

de seus componentes, inclusive a divulgação de todos os nomes para conhecimento dos associados. 
 
§ 3o - A propaganda eleitoral na sede da AMIR/JF, será fiscalizada pela DE, de modo a evitar 

aquelas que possam causar danos ou prejuízos morais ou materiais aos membros da Administração ou 
às Chapas concorrentes e à própria Associação. 

 
§ 4o - A DE determinará os locais próprios para a colocação de propaganda eleitoral. 
 
§ 5o - Cessará toda e qualquer espécie de propaganda eleitoral na sede da AMIR/JF, 48 

(quarenta e oito) horas antes da instalação da AGO. 
 
§ 6o - No dia do pleito, os membros das mesas e fiscais não poderão usar no interior 

da sede onde será realizado o processo eleitoral, nenhum tipo de propaganda eleitoral. 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
§ 7o - Fica proibida a propaganda de "boca de urna" num raio de 30 metros da entrada da 

sede da AMIR/JF. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA CÉDULA ELEITORAL  
 

 Art 10 - A cédula eleitoral será impressa pela DE em papel padronizado obedecendo as 
características constantes do modelo anexo a este Regimento (cédula única), em quantidade que 
atenda as necessidades, considerando-se o número de votantes. 

 
§ 1o - As cédulas eleitorais serão entregues à Mesa Eleitoral Geral (MEG) no dia das eleições, 

quando serão rubricadas pelo presidente da MEG e distribuídas aos eleitores. 
 
§ 2o - Havendo condições técnicas, poderá ser implantada a votação eletrônica em 

substituição à cédula prevista no caput deste artigo. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
 

 Art 11 - A partir de 11 de julho, cada Coordenador, em documento dirigido à DE indicará 3 
(três) fiscais de campanha eleitoral, que atuarão até o término dos trabalhos eleitorais. 

§ 1o - Cada Fiscal receberá um Crachá de Identificação assinado pelo presidente da 
Associação, que será usado no dia da eleição preso à altura do bolso esquerdo do paletó ou camisa, e, 
o não uso do mesmo acarretará o seu afastamento imediato das funções do pleito. 

   
§ 2o - Os Fiscais poderão ser substituídos, pelos Coordenadores, até 30 (trinta) minutos antes 

do horário previsto para a instalação da AGO, desde que participada a DE. 
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§ 3o - Os Coordenadores  das Chapas poderão se dirigir às ME para solicitar que conste de seu 
relatório qualquer irregularidade observada por seus Fiscais durante a votação. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DOS PROCEDIMENTOS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

TÍTULO I 
 

INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
 

Art 12 - Para a execução da fiscalização e da condução dos trabalhos eleitorais, 
serão constituídas as seguintes mesas: 

 
A) MESA ELEITORAL GERAL (MEG); 
 
B) MESA ELEITORAL (ME); 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 

§ 1° - A Mesa eleitoral Geral (MEG) tem por finalidade a direção dos trabalhos 
durante a eleição, observando, também, o parágrafo único do Art 29 deste regimento. 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
§2o - A Mesa Eleitoral (ME) tem por finalidade principal possibilitar a votação 

recepcionando os votantes, verificando os casos especiais e a situação legal do associado,  
sendo dirigida por um presidente, um secretário e um fiscal. 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 

 
§ 3o - (suprimido)  
(Parágrafo suprimido pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 

 
Art. 13 - A AGO será instalada na data e hora previstas no Edital de convocação, pelo 

presidente da AMIR/JF. 
 
Parágrafo Único - A mesa diretora da AGO será constituída por: 
I - Presidente da AMIR/JF; 
II - Vice-Presidente da DE; 
III - Diretor Administrativo da DE, que será o secretário da AGO. 
 
Art 14 - Instalada a AGO o seu presidente fará a instalação da Mesa Eleitoral Geral (MEG) que 

será composta pelos integrantes da mesa diretora do CD, acrescida dos Coordenadores de Chapa. 
 

 Parágrafo único - Na hipótese de integrantes da mesa diretora do CD serem candidatos a 
cargos eletivos, a DE solicitará ao CD que designe outros conselheiros, não candidatos, para 
exercerem as funções a eles atribuídas.  
 

TÍTULO II 
 

DA FISCALIZAÇÃO E CONDUTAS ELEITORAIS 
 
 



 7 

Art 15 - Ocorrendo o não comparecimento de membros da MEG  ou ME  os 
coordenadores de chapas poderão indicar outros nomes até 30 (trinta) minutos antes do 
horário previsto para a instalação da AGO. 

 
§ 1o - Os membros da MEG e ME poderão ausentar-se temporariamente de seus 

cargos, sendo substituídos por seus substitutos eventuais, não devendo em qualquer 
hipótese, ser inferior a 02 (dois) o número de presentes em cada setor. 

 
§ 2o - Os coordenadores de chapas e a DE deverão indicar nomes de associados não 

candidatos, em número suficiente, para a composição da ME dentro do prazo previsto (no 
calendário). 

 
§ 3o - A constituição da ME será decidida em reunião, após 25 de julho, entre o 

Diretor Administrativo e os coordenadores das chapas, que terão poder de veto de nomes. 
 
§ 4o - Trinta minutos antes do horário previsto para o início da votação a MEG e ME 

deverão estar montadas e em condições de funcionamento. 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 

 

                             
TÍTULO III 

 
DO PROCESSAMENTO DA ELEIÇÃO 

 
Art 16 - A eleição será processada pelo sistema de VOTO SECRETO, tendo início às 9h30   e 

término às 17  horas, quando serão encerrados, impreterivelmente, os trabalhos de votação. 
 
§ 1o - É de responsabilidade da DE tomar todas as providências para que os trabalhos 

eleitorais se iniciem e terminem dentro do prazo previsto no artigo acima, bem como, providenciar o 
fornecimento de refeições e lanches aos associados empenhados nos trabalhos eleitorais. 

 
§ 2o - Os componentes das MEG e ME, coordenadores e fiscais de chapas votarão 

em primeiro lugar. 
§ 3° - A secretaria e a Tesouraria da AMIR/JF deverão estar em condições de 

prestar todas as informações que forem solicitas pela ME. 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
Art 17 - Expirado o horário para votação, os presidentes das ME e os Coordenadores de 

Chapas enviarão seus relatórios ao presidente da MEG que os fará constar da ata de processamento 
da eleição. 

 
Parágrafo Único - A ata de processamento da eleição será iniciada pela MEG as 9h30 e 

encerrada após a apuração dos votos, com o resultado do pleito. 
TÍTULO IV 

 
DA VOTAÇÃO 

 
Art 18 - Para votar, o associado dirige-se à ME, procedendo da seguinte forma: 
 
a) Entrega seu documento de identidade (pessoal ou social) que será conferido com os dados 

da listagem fornecida pela DE; 
 
b) Não havendo impedimento legal para votar recebe do presidente uma cédula 

devidamente rubricada; 
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c) Encaminha-se à cabina de votação e, neste local, assinala com um (x) ou (+) o seu voto na 

cédula, dobrando-a de acordo com as indicações nela contida; 
 

d) Dirige-se à urna onde colocará seu voto e depois até à MEG para assinar o livro 
de presença na AGO, recebendo seu documento de identidade. 

 
Parágrafo Único - Quando for adotado o voto eletrônico, a rotina acima descrita será 

adequada a essa nova situação. 
 
(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 

 
 

TÍTULO V 
 

DA APURAÇÃO 
 

Art 19 - Após o recebimento do relatório da ME e não havendo nenhuma 
irregularidade apontada, o presidente da MEG declarará abertos os trabalhos de apuração 
dos votos, procedendo-se então, a retirada das cédulas da urna e sua devida contagem. 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
 § 1o - Após a contagem das cédulas e comparação com o número de assinaturas constantes 

do livro de presença a MEG fará a seleção dos votos considerados válidos. 
 
 § 2o - As cédulas que contenham rasuras ou quaisquer outros sinais grafados que não o (x) ou 

(+), assinalando uma única preferência, serão anuladas pelo presidente da MEG, que aporá sobre elas 
a palavra NULO e a sua rubrica. 

 
 § 3o - Feita a apuração, os votos serão reunidos em uma só urna que será lacrada e rubricada 

pelos integrantes da MEG e guardada na associação no prazo de  48 (quarenta e oito) horas após a 
proclamação da Chapa vencedora até que sejam solucionados todos os recursos que porventura forem 
apresentados. 

 
 § 4o - Será considerada eleita a Chapa registrada que obtiver o maior número de votos 

válidos. 
 
§ 5o - Se da leitura do relatório da ME for constatada fraude praticada ou 

inelegibilidade declarada de  algum candidato da chapa vencedora, a MEG declarará vago 
esse cargo, ficando o referido candidato inelegível. 

(Redação aprovada pelo CD em reunião ordinária de 29/01/13) 
 
 § 6o - A eleição de um novo associado  para o cargo vago será realizada por uma nova AGO 

convocada pelo presidente da AMIR/JF até 30 (trinta) dias após a posse da nova Diretoria. 
 
§ 7o - Adotado o voto eletrônico, a apuração será realizada conforme os procedimentos 

pertinentes ao equipamento utilizado. 
 
 Art 20 - Em caso de empate na votação, será declarada vencedora a Chapa cujo  candidato a 

presidente da DE,  possuir o  número de matrícula mais baixo. 
 
 Art 21 - Em sendo apresentada uma única chapa concorrente ela somente será considerada 

eleita se obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) mais um dos votos apurados, considerando 
os votos válidos, nulos e em branco.  
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 Art 22 - O presidente da MEG, após o cumprimento das disposições estatutárias e regimentais, 

fará constar da ata o resultado final da apuração das eleições declarando qual  Chapa foi a vencedora. 
 
 Parágrafo Único - A ata será assinada pelo Secretário e visada pelo Presidente e 

Coordenadores de Chapa, sendo imediatamente encaminhada ao presidente da AGO para a 
proclamação dos eleitos. 

 
 

TÍTULO V 
 

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS 
 

Art 23 - Recebida a ATA da MEG o presidente da AGO reinstalará a sua mesa diretora e 
proclamará os candidatos eleitos para os cargos do CD, CF e DE. 

 
 Parágrafo Único - Após a proclamação dos eleitos o presidente da AGO dará  esta por 

encerrada,  fazendo lavrar sua ATA. 
   

CAPÍTULO X 
 

DOS RECURSOS 
 

Art 24 - A eleição poderá ser objeto de impugnação até 48 (quarenta e oito) horas a contar do 
ato da proclamação da Chapa vencedora, não cabendo qualquer recurso após esgotar-se este prazo. 
 

§ 1o - Os recursos para impugnação da eleição serão assinados pelos Coordenadores das 
Chapas. 

§ 2o - O recurso deverá ser entregue na Secretaria da AMIR/JF e apreciado por uma  AGE 
convocada pelo presidente da AMIR/JF para esta única finalidade. 
 

 
CAPÍTULO XI 

 
DAS DESISTÊNCIAS, IMPEDIMENTOS E/OU FALECIMENTOS 

 
Art 25 - O pedido de desistência para concorrer ao pleito deverá ser formulado pelo próprio 

candidato e entregue pelo Coordenador à DE. 
 
§ 1o - O Coordenador de Chapa da qual o candidato desistir do pleito poderá fazer a 

substituição do mesmo, independentemente do prazo. 
 
§ 2o - Nenhuma Chapa inscrita poderá concorrer ao pleito se não tiver com seus cargos 

totalmente preenchidos. 
 
§ 3o - Em caso de impedimento devidamente justificado ou falecimento do candidato já 

inscrito, o Coordenador de Chapa comunicará à DE e indicará o seu substituto, independentemente de 
prazo. 

 
Art 26 - O associado que desistir do cargo para o qual foi eleito, destituído  ou vier a falecer 

em qualquer tempo terá seu cargo considerado vago pela DE. 
 



 10 

Parágrafo Único - A eleição de um novo associado para o cargo vago será objeto de 
convocação de nova AGO a ser providenciada pelo presidente da AMIR/JF, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias. 
 

 
CAPÍTULO XII 

 
DA SESSÃO SOLENE DE POSSE 

 
Art 27 - A posse da nova administração da AMIR/JF (CD, CF e DE), eleita pelo quadro 

associativo, será realizada no dia 01 de setembro em sessão solene, especialmente convocada para 
esta finalidade. 

 
§ 1º - A mesa diretora dos trabalhos será composta por: 
I - Presidente da AMIR/JF; 
II - Presidente do CD; 
III - Presidente do CF; 
IV - Diretor Administrativo da DE que funcionará como secretário; 
V - Autoridades convidadas. 
 
§ 2° - As normas do cerimonial da AMIR/JF estabelecerão os procedimentos a serem seguidos 

durante a solenidade de posse. 
 
§ 3º - O presidente do CD dará posse a todos os eleitos que assinarão o livro correspondente, 

na ordem da chapa eleitoral.  
 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Art.28 - A eleição para as mesas diretoras do CD e CF, deverão ser realizadas pelos 
conselheiros efetivos até 5 (cinco) dias úteis após a posse. 

 
Art 29 - Os casos omissos no presente Regimento Eleitoral serão solucionados pelo CD em 

proposta da DE. 
  
Parágrafo único - No dia da eleição, a partir das 9h30  até o término da apuração, os casos 

omissos serão solucionados pela MEG, não votando o seu presidente que dará o voto de qualidade, 
quando for o caso. 

 
Art 30 - Este Regimento Eleitoral entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CD, ficando 

revogadas todas as disposições anteriores, somente podendo ser modificado no seu todo ou em parte 
de acordo com o Art. 61 do Estatuto da AMIR/JF. 

 
                                                              Juiz de Fora -MG, 29 DE JANEIRO DE 2013 
 
 
 
 

SADY BRITTES 
Presidente da DE 
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As alterações foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo em reunião realizada em 29 de janeiro de 
2013. 
 
 
 
 

CESAR AGUSTO DE JESUS GUIMARÃES 
Presidente do CD 


