
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

 CRIAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS

De acordo com o Regulamento do Processo Eleitoral e Estatuto Social, o presidente da ABRH
suas atribuições publica o presente edital sobre o processo eleitoral de sucessão para o triênio 2019
conforme deliberações a seguir: 

1. São nomeados membros 
Santos; 

2. Esta comissão e o processo eleitoral serão coordenados pelo presidente da entidade, Cezar Almeida, 
tendo em vista que o mesmo não concorrerá a reeleição;

3. Caberá a comissão eleitoral revisar o regimento eleitoral, adequando
social realizada em 2018. Após adequação do regimento, o mesmo deverá ser publicado no site da 
entidade em local específico para todos os documentos do processo eleitoral;

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

CRIAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ELEIÇÃO TRIÊNIO 2019-2021 

 

o com o Regulamento do Processo Eleitoral e Estatuto Social, o presidente da ABRH
suas atribuições publica o presente edital sobre o processo eleitoral de sucessão para o triênio 2019

 

São nomeados membros da Comissão Eleitoral os associados: Cristiane Paim, Bruno Simoni e Eduardo 

Esta comissão e o processo eleitoral serão coordenados pelo presidente da entidade, Cezar Almeida, 
tendo em vista que o mesmo não concorrerá a reeleição; 

eleitoral revisar o regimento eleitoral, adequando-o à ultima reforma do estatuto 
social realizada em 2018. Após adequação do regimento, o mesmo deverá ser publicado no site da 
entidade em local específico para todos os documentos do processo eleitoral;

 

Salvador-BA, 06 de julho de 2018 

 

 

 

 

Cezar Menezes Almeida 
Presidente da ABRH BA  

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

o com o Regulamento do Processo Eleitoral e Estatuto Social, o presidente da ABRH-BA no uso de 
suas atribuições publica o presente edital sobre o processo eleitoral de sucessão para o triênio 2019-2021, 

da Comissão Eleitoral os associados: Cristiane Paim, Bruno Simoni e Eduardo 

Esta comissão e o processo eleitoral serão coordenados pelo presidente da entidade, Cezar Almeida, 

o à ultima reforma do estatuto 
social realizada em 2018. Após adequação do regimento, o mesmo deverá ser publicado no site da 
entidade em local específico para todos os documentos do processo eleitoral; 


