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Circular nº 01/2021 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO PARA CANDIDATURA DA CIDADE SEDE 
DO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA  

13/10/2021 

A Sociedade Brasileira de Mandioca – SBM, por meio de seu Presidente e no uso de 
suas atribuições, Capítulo VIII, Artº 28 do Estatuto Social, torna público o Edital para a 
candidatura da cidade sede do XIX do Congresso Brasileiro de Mandioca previsto para 
ocorrer no ano de 2023. 

As candidaturas deverão atender às seguintes condições: 

I. Dos Cargos representados da Comissão Executiva do Congresso: 

a. Indicar a composição completa da Comissão Executiva do Congresso, com os 
seguintes membros: Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor de Relações 
Públicas. 

b. Fazer constar na composição da Comissão Executiva pelo menos um membro 
ligado diretamente à instituição de ensino superior - IES ou pesquisador de 
empresa de pesquisa, com anuência dos responsáveis pela Instituição em questão, 
manifestada em documento oficial. No documento de anuência da Instituição, fazer 
constar expressamente a declaração de que a mesma apoia a candidatura da 
cidade e de que oferecerá suporte à realização do XIX Congresso Brasileiro de 
Mandioca. Os demais membros poderão estar ligados aos outros segmentos 
envolvidos com a cadeia produtiva da mandioca. 

II. Das inscrições da proposta 

a. As inscrições das chapas deverão ser efetuadas por ofício discriminando os 
respectivos nomes dos membros da Comissão Executiva do Congresso, CPF, 
instituição e endereço residencial com o assunto “Proposta de Candidatura do XIX 
Congresso Brasileiro de Mandioca da SBM”. As inscrições estarão abertas nos dias 
30 de novembro e 01 de dezembro de 2021. As inscrições deverão ser 
encaminhadas via email institucional da SBM – sbmandioca@sbmandioca.org, 
durante a realização do XVIII Congresso Brasileiro de Mandioca.  

b. Apresentar declaração assinada por todos os membros da Comissão Executiva do 
Congresso de que conhecem o Estatuto da SBM e concordam com o que o mesmo 
estabelece em relação à realização do “Congresso Brasileiro de Mandioca”. 

c. Os membros proponentes da Comissão Executiva do Congresso deverão estar 
quites com suas obrigações associativas junto a SBM.  

III. Da apresentação e divulgação das propostas 

a. O(s) proponente(s) irá(ão) apresentar a(as) proposta(as) para apreciação na 
Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá dia 01/12/2021, online, as 18:00h, através 
do link: meet.google.com/kdz-mfot-wgt. Cada proponente terá um tempo máximo de 
10 minutos para a apresentação da proposta de sediar o XIX Congresso Brasileiro 
de Mandioca da SBM. A proposta contemplada obedecerá ao critério de votação da 
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maioridade simples dos presentes, sendo válida qualquer que seja o número de 
votantes presentes na Assembleia. O(s) proponente(s) e os membros efetivos da 
SBM que terão direito a voto deverão estar quites com suas obrigações 
associativas. Ao final da votação e da apuração dos votantes, será divulgada 
oficialmente na própria Assembleia a cidade sede do Congresso Brasileiro pelo 
Presidente da SBM, bem como os membros da Comissão Executiva do Congresso 
de 2023. 

 

Cruz das Almas – BA, 13 de outubro de 2021.  

 
Marcos Roberto da Silva 
Presidente Biênio 2018/21 
 

 

 


