
Procedimentos e Datas para Eleição do Novo Conselho Administrativo da IBMJ para o Biênio 2023/2024

18/09 a 
02/10

Retirada das Cédulas para Indicação dos 
Candidatos ao Conselho Administrativo da 
IBMJ no hall de entrada.
Deverá assinar a lista de presença, retirar 
a cédula, indicar até 3 nomes e depositar 
na urna.

03/10 a
10/10

Publicação no Quadro de Avisos da IBMJ 
dos indicados e período de confirmação 
dos indicados sobre a aceitação ou 
renúncia dos indicados via e-mail 
(secretaria@ibmj.org.br) ou whatsapp (11 
99260-6235)

14/10 às 20h
15/10 às 09h
16/10 às 10h

Curso para Conselheiros e Declaração de 
Confirmação para participação do 
Processo de Eleição do Conselho. 
Obrigatória a presença em uma das datas 
do curso.
O não comparecimento, sem justificativa, a 
indicação será anulada.

19/10
Divulgação dos nomes dos candidatos 
através das redes sociais e no site da 
IBMJ para apreciação dos membros.

19/10 a
30/10

Caso haja algum motivo que impeça algum 
candidato a concorrer, deverá ser 
encaminhado ao Conselho, por escrito, o 
pedido de impugnação da candidatura, 
que fará a análise e esclarecimentos da 
impugnação.

13/11

O candidato ao qual foi apresentado o 
pedido de impugnação, caso deseje, 
poderá apresentar sua defesa em 
Assembleia Administrativa para que sua 
candidatura possa ser validada pelos
membros da IBMJ.

14/11

Divulgação OFICIAL dos nomes dos 
candidatos que estão aptos a concorrer à 
eleição do Conselho Administrativo
através das redes sociais, no site da IBMJ 
e no mural de avisos para apreciação dos 
membros.

04/12 a
11/12

Abertura da Assembleia Extraordinária
para votação às 09h do dia 04/12 com 
encerramento no dia 11/12 ao término do 
culto noturno.
A votação ocorrerá em todos os cultos e 
durante a semana, das 20h às 21h30 no 
hall de entrada do templo. 
Os membros deverão assinar a lista de 
presença, retirar a cédula, votar em até 14 
candidatos e colocar a cédula na urna.
OBS: Rasura ou numero maior do que 14 
candidatos assinalados inutilizará a 
cédula.

12/12

Divulgação dos candidatos eleitos para o 
Conselho Administrativo da IBMJ - Biênio 
2023/2024.
A posse do Novo Conselho Administrativo 
da IBMJ será realizada em Assembleia 
Extraordinária no dia 01/01/2023 no culto 
das 18h.


