
 

 

Convenção das Igrejas Evangélica Holiness do Brasil 
Proposta de confirmação do processo de pré-eleição do Presidente da Diretoria da Convenção vs. 1.0 

A Diretoria da Convenção (DC) apresenta esta proposta para discussão e decisão na Assembleia 

Geral da Convenção (AGC) deste ano. 

Considerações Iniciais 

1. A AGC de 2017 aprovou a proposta da realização da pré-eleição online do Presidente da DC sendo 

realizada em 15/05/2021. A proposta aprovada definia o seguinte procedimento: "Essa primeira pré-

eleição terá caráter experimental sendo necessária a aprovação do processo pela Assembleia Geral de 

2021". 

2. A Diretoria da Convenção, avaliando o processo aprovado e praticado, considera-o adequado e não tem 

nenhuma mudança a propor. Encaminha, portanto, o processo conforme originalmente aprovado pela 

AGC 2017 para discussão e aprovação pela AGC 2021. 

Proposta 

1. A DC realizará uma pré-eleição do novo Presidente da DC pela internet utilizando um sistema que 

permita a votação à distância e garanta os seguintes requisitos básicos: 

• Somente os que têm direito a voto poderão votar. 

• Cada votante terá direito a apenas um voto em cada turno de votação. 

• O voto será totalmente sigiloso, não apenas para os votantes mas para todos os organizadores 

da eleição. 

2. Esta pré-eleição será realizada em uma data de três a quatro meses antes da Assembleia Geral da CIEHB 

no ano em que houver eleição da DC. 

3. Os dias e horários do primeiro turno e dos possíveis demais turnos da pré-eleição serão anunciados com 

antecedência mínima de um mês. 

4. Antes da pré-eleição, qualquer ministro elegível poderá fazer uso da palavra através da internet para 

fazer as considerações que desejar. 

5. Esta pré-eleição terá caráter oficial interno, porém não para registro de ata em cartório. Na AG da 

CIEHB será feita a eleição da DC, incluindo o Presidente, de forma presencial, ratificando a pré-eleição 

realizada antecipadamente e possibilitando o registro em ata. 

 


