
 
 

associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade 
 

Missão: Promover a independência e a autonomia das pessoas com deficiência, apoiando as suas famílias e contribuindo para a formação de uma sociedade mais inclusiva e solidária. Visão: Ser referência no 

acolhimento, atendimento e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias, contribuindo para a inclusão e o protagonismo social e melhoria de sua qualidade de vida.  
Valores: Ética, respeito à diversidade, solidariedade, transparência, responsabilidade. 
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ELEIÇÃO 2018 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
                        De acordo com o artigo 18 do Estatuto Social CONVOCAMOS os Srs. (as) Associados (as) para 

a eleição de delegados para o quadriênio 2018/2022, conforme o artigo 19 do Estatuto Social e Regulamento de 

Eleições, observando-se o seguinte: 

1) Dos Candidatos: Poderão candidatar-se os associados fundadores, efetivos e beneméritos ou seus 

cônjuges, admitidos no mínimo 01 (um) ano antes do pleito, e que estejam em dia com suas 

contribuições, observados o disposto no artigo 8º, inciso III e seu paragrafo único do Estatuto Social, 

bem como, o artigo 9º, alíneas “a”, “b” e “c” do Regulamento de Eleições. 

2) Dos Eleitores: São eleitores os associados (pessoas físicas), admitidos no mínimo 06 (seis) meses antes 

do pleito, observado o artigo 6º, incisos I, II, III e IV e seus §§ 1º e 2º; artigo 7º, inciso IV e seu 

parágrafo único do Estatuto Social. 

3) Do mandato: O mandato dos delegados eleitos será de 04 (quatro) anos, de novembro de 2018 a 

novembro de 2022 (artigo 12, § 2º do Estatuto Social). 

4) Do Número de Delegados: O número de delegados a serem eleitos será de 27 (vinte e sete), divididos 

entre os Núcleos Regionais, conforme correspondência que acompanha o presente. 

5) Do Cronograma: A eleição, deflagrada a partir desta data, transcorrerá até o dia 10 (dez) de outubro, 

dia que será considerado como data-limite para postagem dos votos e obedecerá ao seguinte 

cronograma: 

a) Até 03 (três) de setembro: divulgar aos seus associados, o presente Edital de Convocação, a 

correspondência com orientações sobre o processo eleitoral e o modelo de requerimento para 

inscrição de candidatos, no site da Apabb: http://www.apabb.org.br, na página do facebook: 

https://pt-br.facebook.com/onormaleserfeliz/ e afixado nos Núcleos Regionais em local de fácil 

visualização e acesso, a partir desta data; 

b) Até o dia 17 (dezessete) de setembro: para acolhimento nos Núcleos Regionais dos 

requerimentos de inscrições de candidatos. (artigo 9º do Regulamento de Eleições); 

c) Até o dia 21 (vinte e um) de setembro: havendo necessidade de votação em um ou mais 

Núcleos Regionais, fazer o acolhimento da documentação dos candidatos, observados os 

requisitos constantes no artigo 11 do Regulamento de Eleições; 

d) Dia 28 (vinte e oito) de setembro: o envio de correspondência aos associados, informando os 

candidatos inscritos, anexando cédulas de votação e instruções de como votar;  

e) Dia 10 (dez) de outubro: prazo final para colocação na urna, disponível nos Núcleos Regionais 

ou postagem nos Correios dos votos dos associados.  

6) Do Processo Eleitoral: O acompanhamento de todo o Processo Eleitoral, até o seu término, será de 

competência dos Núcleos Regionais, que deverão observar em seu transcurso o disposto nos diversos 

artigos do Regulamento de Eleições.                 

7) Divulgação dos Eleitos: Em 22 (vinte e dois) de outubro será divulgada a relação dos candidatos 

eleitos, nos Núcleos Regionais e no site da Apabb: http://www.apabb.org.br.                                                                     

 

São Paulo, 03 de setembro de 2018. 

 

A COMISSÃO ELEITORAL 
 

 

João Bosco de Souza 

Presidente 

       Francisco dos Santos Filho                Wilma Apª de Abreu Avoglio 
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