
 
 

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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São Paulo, 25 de setembro de 2018. 

 

Prezados Associados 

Núcleos Regionais 

 

ELEIÇÕES 2018 – COMUNICADO Nº 1 

 

Comunicamos-lhe que, após o encerramento do prazo de inscrição em 17 de setembro, inscreveram-se 

para as vagas de Delegados Regionais os candidatos abaixo, que foram automaticamente eleitos, 

conforme determina o parágrafo 1º do artigo 11 do Regulamento de Eleições: “Não acontecerá eleição 

nos Núcleos onde o número de candidatos titulares e/ou suplentes inscritos for igual ou inferior ao 

número de vagas .....”   

NÚCLEO VAGAS CANDIDATOS ELEITOS 
TITULAR/ 
SUPLENTE 

OBSERVAÇÃO 

BA 2 
Licia Maria Quintas Rodamilans 

Titular 
02 vagas de suplente não 
foram preenchidas. Zaki Chagouri Ocke 

CE 1 
Manoel Mouzinho Ezequiel Titular 

-o-  
Francisca Pereira Paiva Suplente 

DF 2 

Francisco Djalma de Oliveira 
Titular 

-o- 
Oldemar Barbosa 

Sérgio Ricardo Menezes da Rocha 
Suplente 

Silvia Regina Torquato Jambo 

ES 1 
Sandra Mara Rosa da Silva  Titular 

-o- 
Christovão Colombo Suplente 

GO 1 
José Carlos Monteiro Rodarte Titular 

-o- 
Evanira Barbosa de Macedo Suplente 

MG 2 

Claudia Costa Dias 
Titular 

-o- 
Lecir Andréia Martins Magalhães 

Beatriz Alvim Freitas Bragança 
Suplente 

Max William Nunes da Silva Castro 
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PR 2 

Luciane de Fatima Scheller dos 
Santos Titular 01 vaga de suplente não foi 

preenchida  Rejane Aparecida Rodrigues Zanello 

Rosinéia Diana Balbino  Suplente 

PE 2 

Maria de Fátima Pereira Morais 
Efetivo 

-o- 
Roberto Paulo do Vale Tiné 

Maria de Fátima Lira Menezes 
Suplente Maria Thereza de Franca Saboya 

Albuquerque  

RN 1 Clécia Maria de Brito Cortez Titular 
01 vaga de suplente não foi 
preenchida 

RS 2 
Neuza Maria da Cruz Leite 

Titular 
02 vagas de suplente não 
foram preenchidas. Unirio Bernardi 

SC 1 João Leopoldo Silva Petry Titular 
01 vaga de suplente não foi 
preenchida 

SP 7 

Adelmo Vianna Gomes 

Titular 

05 vagas de suplente não 
foram preenchidas. 

André Ambrogini Barroquello 

Douglas Carvalho Pereira 

Hector Amaral Nunes de Oliveira 

Izaura Maria Novaes Darioli Vita 

Ronaldo Ripari 

Sandra Regina de Miranda 

Andréia Aparecida de Oliveira 
Suplente 

Jonas Levy Pacheco Vieira 

SE 1 Milton Santos Oliveira Titular 
01 vaga de suplente não foi 
preenchida 

 

Informamos que se inscreveram 03 (três) associados do Núcleo Regional Rio de Janeiro para 

concorrerem às 02 (duas) vagas para Delegados Titulares, havendo necessidade de votação, conforme 

determina a alínea “c”, item 5º do Edital de Convocação e artigo 11 do Regulamento de Eleições. 

 
Esclarecemos por oportuno que, de acordo com o parágrafo 1º do Artigo 16 do Estatuto Social, 

competirá ao Núcleo Regional, na hipótese de vacância do Delegado Titular, a indicação de eventual 

substituto interino “ad-referendum” do Colégio de Diretores. 
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Aos novos Delegados nossos votos de boa gestão, zelando pelo engrandecimento de nossa Apabb. 

 

Atenciosamente, 

 

A COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

João Bosco de Souza 

Presidente 

   Francisco dos Santos Filho          Wilma Apª de Abreu Avoglio 
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