
associa9do de pais, amigos e pessoas c○m defici台ncid, de funcion6「ios do banc○ do b「asil e da comunidade

ELEきCÅo 2022

EDITAL DE CONVOCACÅo DE ASSEMBLEtA GERAL ORD!NÅRIA ELETIVA DE D軋EGADOS

De acordo com o Estatuto SociaI CONVOCAMOS os Sr(a)s. Associado(a)s pa「a a eiejcao de

deiegados pa「a o quadri合nio 2022佗026, COnfome os artigos 18 e 19 do Estatuto SociaI e ReguIamento

de Elei96es, Observando-Se O Seguinte:

1) Dos Candidatos: Poderao candidata「Se OS aSSOCiades fundadores, efetivos e benem釦tos ou

SeuS C6njuges, admitidos no minimo Ol (um) ano antes do p看eito, e que eStejam em dia com suas

contribui96es, Observados o disposto no artigo 8O言nciso冊e seu pa「agrafo血i∞ do Estatuto

Social, bem como, O artigo 9O, alineas “a", “b" e “c” do Regulamento de E!ei96es.

2) Dos Eleitores: Sao eleito「es os associados (pessoas fisicas), admitidos no m面mo O6 (Seis)

meses antes do pleito, Observado o artigo 6O言ndsos =上=I e IV e seus §§ 1O e 2O; artigo 7O,

inciso IV e seu pafagrafo dnico do Estatuto Sociai.

3) Do mandato二O mandato dos delegados eleitos se「a de O4 (quat「O) anos, de novemb「O de 2022

a novemb「O de 2026 (artigo 12, § 2O do Estatuto SociaI).

4) Do N血mero de Deleaados: O ndmero de deiegados a serem eieitos sefa de 29 (Vinte e nove),

divididos entre os NtlCleos Regionais, ∞面Orme P「eCOniza o artigo 2O do Regulamento de

Elei96es.

NUcLEOS �NoDE �DELEGADOS PORNOc」EO 
ASSOCIADOSEM 

REG!ONAtS 
3110812022 

BA �556 �2 

C巨 �648 �2 

DF �613 �2 

ES �248 �1 

i　　GO �504 �2 

MG �527 �2 

PA �160 �1 

P巨 �513 �2 

PR �562 �2 

点J �685 �2 

RN �267 �1 

RS �638 �2 

SC �361 �1 

S巨 �344 �1 

SP �2.889 �6 

5) Das lnscric6es: A inscri9aO deve ser oficializada atraves do preenchimento do 「equerimento de

inscri9aO disponivel no sife da Apabb哩酬e nos NtlCIeos Regionais, devendo

Se「 entregue PeSSOalmente ou remetida via e裏mail ao N触eo Regional de sua j面Sd唾O,

devendo aguarda「 ∞nfirma蜜O de recebimento, POr eSte mesmO meio, em ate 2 dias心teis da

data do envie.

6) Do processo de votacao: Para OS N劇eos em que houve「 necessidade de vota9aO, a Comissao

日eitoraI envia「a aos associados via e-ma=, COnStante na base de dados fomecida peia Sede, O
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associa9do de pais, amigos e pessoas c○m defici会ncia. de funcbndrios do banco do b「asil e da comunidade

link, C6digo de associado, C6digo de vota9aO e instru96es de ∞mO VOta「・ O p「ocesso de vota辞O

Se「a eletr6nico. A apura9aO Sefa realizada eIetronicamente.

7) Do Cronoarama:

a) Dia lO (Primeiro) de setembro: divuIga9aO aOS SeuS aSSOCfados, do p「esente Edital de

Convoca9aO e O enta96es sobre o processo eIeito帽I no site da Apabb

ht潮, na Pagina do facebook:剛;
na pきgina do instagram轍PS:欺w湖面nsta班am.com/OnOrmales鉦到Z/ e af涙ado na Sede e

nos Ndcleos Regienais em loca! de fac" visual屯a辞o e acesso, a Parti「 desta data. O

requerimento para inscrigao de candidatos esぬ略　disponiveI no site da Apabb

坦幽
b) De lO (primeiro) a 30 (鵬nta) de setemb「O: a∞lhimento ateお17hOOmin nos N心cleos

Regionais dos requerimentos de inscri96es dos candidatos.

c)Dia　4 (quatro) de outubro: divulga9aO aOS aSSOCiados, nO Site da Apabb二

出脚na pagina do facebook: https:/岬;
na pagina do instagram m唾誰WWW・instaa「am.ap皿43nO「males吐逆をe afixado na Sede e

nos N心cleos Regionais em Iocal de faciI visuaIiza9aO e aceSSO言nformando os candidatos

insc亜OS e inst肥96es para vota「, caso O ndmero de candidatos seja superio「 ao ndmero de

VagaS"

d) De lO (dez) a 19 (dezenove) de outubro: PraZO Pa「a VOta9aO dos associados, das OOhOOmin

do dia lO (dez) de outubro as 23h59min do dia 19 (dezenove) de ou山b「O"

e) Dia 20 (Vinte) de outubroこaPura辞O dos votos.

f) Dia 21 (vinte e um) de outubro: divu!ga辞O do resuItado da votaeao, nO Site da Apabb

旦剛, na Pagina do facebook:酬;
na pagina do instag鰭m幽m.com/O地霊坦塁eserfel履; e afixado na Sede e

nos N血Cleos Regionais em local de fac" visuaIiza9aO e aCeSSO.

g) Dia 24 (Vinte e quatro) de outubro: caso haja reoursos, aCOlhimento dos mesmos atraves
do endere9O eletr6ni∞ COmissaoeleitoral@apabb"O喝・br"

h) Dia 25 Mnfe e cinco) de outubro: aPura9aO de eventuais recursos apresentados a Comissao
巨le香to「a上

i) Dia 26 (Vinte e seis) de o山ubro二ProCIama蜂O Pela Comissao Eleitoral dos candidatos eleitos

e divuIga9aO nO Site da Apabb h岬, na Pagina do facebook:咄睦二出生

br.facebook. com/OnOrmaleserfe=z/;　　　na Pagina do instagram

https://www言哩垣鉦am.comねnormaleserfel勘e afixado na Sede e nos N心cIeos Regionais em

local de fac“ visua=za?aO e aceSSO; e enCerramentO desta assembleia eietiva"

8) Do Processo Eieitoral: O acompanhamento de todo o Processo Eleito「al, ate O Seu termino,

Se「a de compe胎ncia da Comissao Eleitoral, que devefa observar em seu transourso o

disposto nos diversos a巾gos do Reguiamento de Eleie6es e Esta山to Sociai.

9) Da Posse: Os eleitos tomarao posse nos dias 25 e 26 de novembro, em Sao PaulorsP, durante

Assembieia GeraI O「dinaria.

Sao Pauio, 1O de setembro de 2022.

A COMISSÅo ELEITORAL

孝一下条一→
Rubens Rodrigues Costa Daniela Li「a
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