
 
 

ASSOCIAÇÃO NORDESTINO-BRASILEIRA DE ENGENHEIROS DE MINAS – ANBEM 

 

CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E 

REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL NO CREA/PE 

 

 

Ficam os profissionais engenheiros de minas informados que a eleição 

da Diretoria da ANBEM, do seu Conselho Fiscal para o triênio 2020 - 2023, será 

realizada no dia 15 de julho de 2020, no intervalo das 09:00 horas às 17:00 

horas, no Auditório da Agência Nacional de Mineração - ANM, localizada na 

Estrada do Arraial, n° 3824, Casa Amarela, Recife-PE, onde estarão afixadas as 

chapas concorrentes, sendo os votos dos profissionais recolhidos em urna 

própria no local.  

 

Até a data de 07/07/2020, às 17:00 horas, estão abertas as inscrições 

para a apresentação de nomes para comporem as chapas concorrentes. As 

inscrições deverão ser encaminhadas, por escrito, para o presidente da 

Comissão Eleitoral, no endereço provisório da ANBEM, Estrada do Arraial, 

3824, Casa Amarela, Recife, CEP 52051-380, ou no endereço eletrônico 

contato@anbem.org.br.  

 

Para o conhecimento e discussão pelos profissionais presentes à 

Assembléia Geral Ordinária (AGO), a ser convocada, e que irá homologar a 

Comissão Eleitoral, é sugerido aos profissionais interessados em concorrerem 

apresentarem um plano mínimo de trabalho para a próxima gestão da ANBEM, 

com no máximo 03 (três laudas), como compromisso das chapas que 

receberão sufrágios na eleição em pauta, no dia 15/07/2020. 

 

O acatamento das chapas concorrentes, o exame dos conteúdos dos 

planos de trabalho apresentados e a contagem dos votos depositados na urna 

serão atribuições da Comissão Eleitoral que se reunirá logo após o 

encerramento do pleito e redigirá relatório circunstanciado do resultado da 

eleição, o qual será encaminhado à atual Diretoria da ANBEM para ser 

encaminhado à AGO a ser convocada especificamente para homologação do 

escrutínio e posse dos eleitos.  

 

Recife, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

José Amaro Sereno Filho 

Presidente da ANBEM 
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