
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JOSÉ E MARIA 

Edital de convocação para eleição: 

 

A Associação de Moradores do Bairro José e Maria – AMBJM, através de sua Diretoria, devidamente 

representada pelo seu Presidente, Sr. Carlos Roberto da Silva, por força do Art. 10º e 11º de seu Estatuto 

Social, CONVOCA todos os seus associados para a ELEIÇÃO para a próxima gestão a ser realizada no 

dia 30 de maio de 2021, na sua sede situada a Rua Riacho Seco, 82 José e Maria – Petrolina-PE, 

dàs 08h00min , às A inscrição das chapas deverá ser apresentada em formulário próprio,  onde conste 

obrigatoriamente a assinatura e qualificação completa de cada candidato, bem como a indicação do 

associado que figurará, para todos os efeitos, como representante da chapa. 

 

A inscrição das chapas deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital, com envio dos 

documentos para a Fervasf. 

 

Desta forma, A AMBJM convoca todos os associados para participarem das eleições para nova Diretoria e 

Conselho Fiscal, nova gestão, de acordo com o cronograma abaixo: 

 

1) Edital de Convocação para eleição de Diretoria, e do Conselho Fiscal: 01/05/2021; 

 

2) Período para inscrição de chapas: de 1/05/2021 até 10/05/2021 nos dias uteis de segunda a sexta das 
9:00 ás 11:00 e das 14:00 ás 17:00h na sede da associação. 

 

3) Eleição 30/05/2021 de 8:00 ás 17:00 na sede da associação de moradores do José e Maria 

    Situada na Rua Riacho Seco, 82. 

Conforme Art. 7º,  do Regulamento Interno da AMBJM, podem votar os associados efetivos, desde que em 

dia com suas obrigações para com a AMBJM e que sejam sócios a no mínimo 2 meses e serem votados os 

que forem sócios a 6 meses desde que em dia com suas obrigações para com a AMBJM conforme Art. 8º. 

Petrolina – PE, 01 de maio de 2021. 

Atenciosamente:  

________________________ 
Carlos Roberto da Silva 

Presidente 

 


