
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA           

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA BAHIA -          

ANOREG/BA BIÊNIO 2021/2023 

 

A Comissão Eleitoral, por seu Presidente, declara aberto o processo eleitoral, que obedecerá às              

normas constantes no Estatuto vigente da instituição e às normas do presente edital. As eleições da                

diretoria e dos membros do conselho fiscal do biênio 2021/2023 serão realizadas no dia 12 de                
março de 2021, de forma virtual, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, das 11 às 21h.                

Nos termos do estatuto, o voto será individual e secreto, sendo permitido o voto por procuração                

pública ou particular com firma reconhecida, que deverá ser entregue até o dia da eleição, dia 12 de                  
março de 2021, na sede da associação. As procurações deverão ser entregues pelos próprios              

procuradores na referida data até às 14h e deverá constar poderes específicos para votar, não               

podendo constar nada que possa identificar o voto que será realizado. O registro de chapas para as                 

eleições da Diretoria e de candidatos para as eleições do Conselho Fiscal deverá ser realizado entre                
os dias 23 e 25 de fevereiro de 2021, na sede da Associação, ou através do email                 

anoregbaeleicao2021@gmail.com, mediante requerimento nos moldes do estatuto vigente, contendo         

os nomes completos, nacionalidade, estado civil, endereço completo com CEP, data de nascimento,             

filiação, endereço eletrônico, número do RG, número do CPF, nome do cartório de sua              

responsabilidade, o nome do cargo que está concorrendo, acompanhada da respectiva anuência de             

cada um deles, munido com cópia de documento válido no território nacional com foto e certidão de                 

quitação das contribuições financeiras junto a ANOREG/BA. Cada chapa deverá, ainda, apresentar a             

indicação da pessoa que irá representá-la em eventuais recursos ou qualquer ato que possibilitar              

representação. As chapas deverão, também, indicar o nome com o qual pretendem concorrer às              

eleições. As chapas deverão fornecer, ainda, obrigatoriamente, o endereço eletrônico no qual            

receberão intimações e comunicados. A divulgação do nome das chapas aptas ocorrerá em 03 de               
março de 2021, mediante afixação de edital na sede da associação e comunicado por meio               

eletrônico. No prazo de até 2 (dois) dias corridos a contar daquela data, qualquer associado efetivo                

em pleno gozo de seus direitos e em dia com suas obrigações para com a associação, poderá, em                  

petição fundamentada, impugnar o pedido de registro de chapa concorrente às eleições da diretoria              

ou de candidato que pretenda disputar o pleito para o conselho fiscal. Poderão votar e ser votados os                  

associados efetivos em pleno gozo de seus direitos e em dia com suas obrigações para com a                 

associação. As normas e prazos para a realização de propaganda eleitoral, bem como sobre a               

condução dos trabalhos de votação e apuração, serão previstas em instruções próprias aprovadas             

pela Comissão Eleitoral. 

 

Salvador, 17 de fevereiro de 2021 
 

 

 SUZIEL RICARDO DA SILVA 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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