ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DA BAHIA – AABA
Edital de convocação de eleição
O Presidente da Associação dos Arquivistas da Bahia - AABA e o Presidente da
Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições que lhe conferem o estatuto da AABA,
baseando-se nos artigos 13, inciso VI, 16, inciso II e artigo 31, parágrafo 5º, convoca os
associados da AABA para:

ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL
Data: 17 de novembro de 2009 ( Terça- Feira)
Horário: 18 horas
Local: APLB – Sindicato
Rua Prof. Francisco Ferraro, 45, Nazaré, Salvador-Bahia (rua ao lado do Colégio Central
– próximo ao Sindicato dos Comerciários e Sinpojud)

Pauta:
- Eleição da nova diretoria e do Conselho fiscal da AABA para o biênio 2009/2011
Obs.1: As chapas terão de 22 a 31 de Outubro de 2009 para efetuarem inscrição junto à
Secretaria da AABA, através do email arquivistasbahia@gmail.com
Obs.2: A secretaria da AABA receberá inscrições exclusivamente por email até às 23h59
do dia 31 de outubro. A secretaria da AABA confirmará o recebimento da inscrição,
apresentando assim o comprovante, conforme o edital, em até 06 horas do envio desta.
Caso a secretaria não confirme nesse período, a chapa deverá entrar em contato
imediatamente com a Comissão Eleitoral.
Obs.3: A(s) chapa(s) será(ao) impugnadas no prazo máximo de 07 (sete)dias findo o
prazo de inscrição, por falta de documentação ou outros motivos que comprovem
impossibilidade de participação no processo, observadas as normas presentes no
regimento eleitoral e no estatuto da AABA.
Obs.4:O regimento eleitoral é o principal instrumento do processo eleitoral.
Obs.5: A Comissão eleitoral tem autonomia e é imparcial para transcorrer sobre os
assuntos relativos a eleição, principalmente aos casos omissos, respeitando o regimento
eleitoral e o estatuto da AABA.

Salvador, 22 de Outubro de 2009.

Pablo Soledade
Presidente da AABA

Emerson Carlos da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral
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