
ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA 
 

 

 

AFAB/BA 

 

Fundada em 22 de março de 1992 - CNPJ: 34.326.553/0001-50 

 

Site: www.afab-ba.com.br / E-mail eleições: eleicoes2021afabba@gmail.com 

EDITAL Nº 02, DE 10 DE MAIO DE 2021 

 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 

ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA – 

AFAB/BA 
 

Pelo presente Edital, o Presidente Interino da ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS 

DA BAHIA, Sr. LINDIVALDO ALVES CAMPOS, no desempenho dos deveres que lhe estão 

atribuídos pelo Art. 39 do Estatuto da AFAB/BA, bem como em cumprimento à decisão judicial 

em sede liminar nos autos do Processo nº 8035839-97.2021.8.05.0001, convoca todos os 

representantes das entidades associadas para comparecerem no próximo dia 30 de maio de 2021 à 

Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá de forma virtual, através da Plataforma Google Meet, 

com a finalidade de proceder à votação para a eleição da Diretoria e Conselho Fiscal desta 

Entidade para o triênio 2021-2024, cumprindo o que determina o Estatuto da AFAB/BA no Título 

IV, Capítulo I, Seções I, II, III, V, VI, VII, VIII e X em seus Artigos 13, Parágrafo Primeiro; 14, 

alíneas “a” e “b”; 15, Inciso I, alínea “a”; 17, Parágrafo Único; 18, suas alíneas e Parágrafo Único; 

19 e seus parágrafos; 20 e 21 na íntegra, e 23, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”; Capítulo II, 

Seção I, em seu Artigo 24 na íntegra, bem o Título VII e seus Capítulos I e II na íntegra, conforme 

todas as normas e condições que constam nos referidos artigos e a seguir especificadas neste 

edital. 

1. DO DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO 

1.1 Podem votar e serem votados os representantes das corporações associadas, na categoria de 

fundadoras ou efetivas, desde que estejam em dia com o pagamento das taxas e contribuições 

sociais da entidade.  

1.2 Toda entidade associada, em pleno gozo de seus direitos, poderá por meio de seus 

representantes, votar e ser votada para qualquer cargo eletivo, após um ano de filiação como sócia 

efetiva. 

2. DA COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 

ELEIÇÃO  

2.1 Poderão participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição, ora convocada, os 

representantes das entidades associadas que se encontram com suas contribuições em dia e em 

pleno gozo de seus direitos. 

2.2 Serão consideradas adimplentes todas as entidades associadas que quitaram suas obrigações 

financeiras perante a AFAB/BA até dezembro de 2019, bem como aquelas que, conforme o 

disposto no Art. 10, Parágrafo Segundo, do Regimento Interno e Código de Ética e Disciplina da 

AFAB/BA, solicitaram por escrito o afastamento temporário e não deixaram nenhuma pendência 

financeira à época, e que agora solicitaram o retorno.  

2.3 As entidades associadas interessadas em participar do processo eleitoral e tomar parte na 

Assembleia convocada através do presente Edital, deverão realizar até o dia 21 de maio de 2021 a 

regularização de suas pendências financeiras apuradas até dezembro de 2019.  
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2.4 Cada entidade credenciada terá direito a apenas 1 (um) voto, do seu Presidente ou 

representante legalmente credenciado. 

2.5 O voto poderá ser por representação, desde que seja nominal a uma só pessoa e esta não seja 

representante de outra entidade associada. A referida representação deverá ser autorizada por meio 

de documento expedido pela entidade associada, enviado previamente para a AFAB/BA através 

do endereço eletrônico eleicoes2021afabba@gmail.com . 

3. DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

3.1 A Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal será realizada 

no dia 30 de maio de 2021, às 09h, por meio da plataforma GOOGLE MEET, obedecendo o que 

dispõe o Artigo 57 do Estatuto da associação.  

3.2 Em primeira convocação às 09h com a presença do mínimo de 2/3 (dois terços) dos filiados e, 

em segunda convocação, 30 minutos após este horário, com qualquer número de presentes. 

3.3 O link da sala virtual será enviado para os e-mails oficiais das entidades associadas em até 30 

(trinta) minutos antes do horário previsto para o início da Assembleia, em primeira convocação.  

4. DO FORMATO DA VOTAÇÃO 

4.1 A votação será processada de forma virtual, por meio de formulário digital, e cada entidade 

associada com direito a voto receberá um código de acesso à plataforma.  

4.2 Para receber o código de acesso, o representante legal da entidade associada deverá informar 

para a AFAB/BA, através do e-mail eleicoes2021afabba@gmail.com, o endereço eletrônico 

GMAIL da entidade que representa, no prazo estabelecido no cronograma do Anexo I deste 

Edital.   

4.3 Para votar, a entidade associada deverá estar logada no endereço do GMAIL informado para a 

AFAB/BA.  

5. DAS INSCRIÇÕES DAS CHAPAS  

5.1 A inscrição das chapas na secretaria da Associação para o presente pleito será exclusivamente 

por meio do endereço eletrônico (e-mail) criado para o processo eleitoral 

eleicoes2021afabba@gmail.com, para o qual os documentos necessários para a efetivação do 

registro das candidaturas deverão ser enviados digitalizados.  

5.2 As inscrições das chapas para os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, deverão ser 

apresentadas no formulário próprio que consta nos Anexos II ou III deste edital e deverão 

obedecer as normas previstas nos Artigos 51 e 53 e respectivos parágrafos, Artigo 54, todos do 

Estatuto da AFAB/BA, e cronograma do Anexo I do presente Edital.  

5.3 Para a efetivação da inscrição, será obrigatório enviar para o e-mail exclusivo do processo 

eleitoral, além do Requerimento de Inscrição de Chapa, Ficha de Qualificação do Candidato com 

sua expressa concordância em compor a chapa, e Carta de Indicação (quando necessário), os 

seguintes documentos digitalizados: cópia do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA de 

cada candidato integrante da chapa. 

5.3.1 Não serão aceitos documentos fotografados e sim digitalizados de forma legível.   

mailto:eleicoes2021afabba@gmail.com
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5.4 Para serem registradas, as chapas poderão ser datilografadas ou digitadas e impressas, devendo 

ter uma designação que as identifique, conforme os Anexos II e III deste Edital, devidamente 

completas quanto ao número de candidatos e acompanhadas da expressa concordância dos 

mesmos em concorrer à eleição, conforme o Anexo IV deste Edital.  

5.5 O processo de inscrição de Chapas será aberto a partir da data de publicação do presente Edital 

e se encerrará às 23h59min do dia 20 de maio de 2021, impreterivelmente.  

5.6 As chapas deverão seguir as disposições do Título VII, Capítulo I, Artigos 52 e 53, na íntegra 

e Capítulo II, Artigos 63 e 64, todos do Estatuto da AFAB-BA, e deverão constar os nomes dos 

candidatos a Presidente, Vice-Presidente, Diretor-Secretário e Diretor-Tesoureiro.  

5.7 O processo de eleição do Conselho Fiscal será o mesmo para a eleição da Diretoria, no que 

não for conflitante, devendo conter nas chapas os nomes de 3 (três) Membros Efetivos e 3 (três) 

Suplentes.  

6. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA  

6.1 As chapas concorrentes a Diretoria e ao Conselho Fiscal da AFAB/BA deverão ser compostas 

por candidatos maiores de 21 (vinte e um) anos e serem representantes oficiais reconhecidos pelas 

entidades do quadro de associadas da AFAB/BA, ou, ainda, pessoas indicadas por esta referida 

entidade através de seus Órgãos Diretivos, desde que militantes na área e com reconhecida folha 

de serviços prestados ao meio de Fanfarras e Bandas.  

6.2 Os candidatos não poderão ter nenhuma pendência financeira ou social com a Associação e se 

já houver pertencido à direção da entidade a qualquer tempo, não poderão ter deixado nenhuma 

pendência social ou financeira com a Associação. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, que serão amplamente divulgados 

para as entidades associadas.  

7.2 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, do Estatuto da 

AFAB/BA ou de qualquer outra norma e comunicado posterior divulgado, vinculados ao processo 

eleitoral da entidade.   

7.3 Todas as dúvidas, solicitações ou informações referentes ao processo eleitoral da AFAB/BA, 

deverão ser encaminhadas para os seguintes contatos: E-mail eleicoes2021afabba@gmail.com e 

Tel. 71 98242-1820.  

7.4 Não serão aceitas inscrições e ou solicitações fora dos prazos.  

Salvador-BA, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Lindivaldo Alves Campos 

Presidente Interino da AFAB/BA 
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ANEXO I 

 

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL 

Ord. Descrição Prazo/Data 

1 Publicação do edital Até 15/05/2021 

3 Registro de chapas  Até 20/05/2021 

4 Prazo para regularização de inadimplência financeira 

das entidades associadas   

21/05/2021 

5 Proclamação da(s) chapa(s) inscrita(s) 22/05/2021 

6 Envio de notificação de indeferimento de registro de 

chapa irregular e homologação das chapas com registros 

regulares  

23/05/2021 

7 Prazo para regularização de chapa em situação irregular 5 dias úteis a contar do 

recebimento da notificação  

8 Publicação das entidades associadas aptas a 

participarem da Assembleia Ordinária de Eleição  

24/05/2021 

9 Prazo para enviar para a AFAB/BA o endereço da conta 

Gmail das entidades associadas  

26/05/2021 

10 Homologação das chapas que necessitaram de prazo 

para regularização  

Até 29/05/2021 

11 Prazo para enviar o código de acesso da votação para as 

entidades associadas e link para acesso à Plataforma que 

será realizada a Assembleia  

30/05/2021 

(Até às 8h30min.)   

12 Assembleia de eleição e posse da Diretoria e Conselho 

Fiscal. 

30/05/2021 

 

Obs.: o presente cronograma é passivo de alterações em caso de motivos justificáveis, devendo 

ser informado e publicado pelo Presidente Interino o novo cronograma com as alterações. 

 



 

ANEXO II  

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA (DIRETORIA) 

 

 

NOME DA CHAPA: 

                                          

Solicito a inscrição da chapa ao Presidente Interino e a Comissão Eleitoral constituída com a 

finalidade de coordenar os atos relativos ao processo de Eleição dos membros da DIRETORIA 

da Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia – AFAB-BA para o triênio 2021/2024, a qual 

possui a seguinte composição:  

 

PRESIDENTE: 

VICE-PRESIDENTE: 

SECRETÁRIO: 

TESOUREIRO: 

 

 

 

Local, ___de maio de 2021. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Chapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III  

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA (CONSELHO FISCAL) 

 

 

NOME DA CHAPA: 

                                          

Solicito a inscrição da chapa ao Presidente Interino e a Comissão Eleitoral constituída com a 

finalidade de coordenar os atos relativos ao processo de Eleição dos membros do CONSELHO 

FISCAL da Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia – AFAB/BA para o triênio 2021/2024, 

a qual possui a seguinte composição:  

 

MEMBRO EFETIVO: 

SUPLENTE:  

 

MEMBRO EFETIVO: 

SUPLENTE: 

 

MEMBRO EFETIVO: 

SUPLENTE:  

 

 

 

 

Local, ___de maio de 2021. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela Chapa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO:  

 

NACIONALIDADE:  

 

CPF Nº:                                RG Nº:    

 

ESTADO CIVIL:  

 

PROFISSÃO:  
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:  
 

E-MAIL:                              TEL:(   )  

 

CANDIDATO AO CARGO DE:  

 

OBS: Anexar a esta ficha - a) cópia digitalizada do RG; b) cópia digitalizada do CPF; c) cópia 

digitalizada do Comprovante de Residência. 

 

Como candidato às eleições da Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia – AFAB/BA, 

convocadas através de Edital publicado em 10/05/2021 divulgado por e-mail e pelo site da afab-

ba.com.br, declaro para os fins de direito, que são verdadeiras as informações neste documento 

e que conheço os requisitos para ser candidato, assumindo integral responsabilidade, civil e 

criminal, no caso de fornecer dados inverídicos ou documentos fraudulentos. Autorizo a 

inscrição da chapa com meu nome no cargo acima indicado.  

 

Local, ___de maio de 2021. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V  

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE  

 

 

MODELO DE CARTA DE INDICAÇÃO  

 

 

 

 

Local, ___de maio de 2021. 

 

 

 Prezado Senhor, 

 

 

 

 

 XXXXXXX, é pessoa de meu conhecimento, (profissão), de boa índole, competente e 

responsável, tendo prestado relevantes serviços para o segmento de fanfarras e bandas do nosso 

Estado da Bahia. Durante todo esse período manteve conduta pessoal e profissional 

irrepreensíveis, razão pela qual indico sua candidatura a XXXXXXX da AFAB-BA. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

___________________________________________________________ 

PRESIDENTE DA FANFARRA XXXXXXXX  

 


