
Associação de Moradores e Amigos do 

      Bairro Lomanto Junior   -   Juazeiro – BA 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

 

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO LOMANTO JÚNIOR, através de sua 

Diretoria, devidamente representada pelo seu Presidente, Sr. João Leopoldo Viana Vargas, em 

consonância com estabelecido no Regimento Interno Eleitoral e Estatuto Social da AMABLJ, 

convoca todos os associados para participarem do processo de eleição para Diretoria Executiva 

e Conselho Fiscal, gestão 2022/2026.  

Os interessados em inscreverem suas chapas para concorrerem o pleito eleitoral da AMABLJ 
2022/2026 deverão apresentar Requerimento de Inscrição em duas vias, onde conste 
obrigatoriamente as assinaturas e qualificação de cada candidato (Nome completo, endereço, 
comprovante de residência, CPF e RG) , observando o Regimento Interno Eleitoral, documento 
que regulamenta as eleições da AMABLJ, que poderá ser obtido com a Direção da AMABLJ.  
 
Será disponibilizado o Regimento Eleitoral para ser copiador, para os eventuais interessados no 
pleito eleitoral, bem como às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h para recebimento de 
Inscrições de Chapa, na sede da Associação de Moradores do Bairro Lomanto Júnior. 
 
Desta forma, A AMABLJ convoca todos os associados em dias com suas obrigações sociais para 
participarem das eleições para nova Diretoria e Conselho Fiscal, gestão 2022/2026, de acordo 
com o cronograma abaixo:  
 

CRONOGRAMA:  

 

1) Edital de Convocação de Eleição para Diretoria e do Conselho Fiscal: 02/08/2022  

2) Período para inscrição de chapas: de 02/08/2022 até 17/08/2022;  

3) Prazo para homologação das chapas: de 17/08/2017 a 20/08/2022; 

4) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 20/08/2022.  

5) Dia da Eleição, em 11/09/2022 

 
A inscrição das chapas deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital. Uma vez 
encerrado o prazo de inscrições de chapas, a Secretaria Geral providenciará a publicação por 
ordem de inscrições de todas as chapas contendo os nomes dos candidatos efetivos e suplentes.  

 
 

Juazeiro-BA, 02 de agosto de 2022  

 

 

Presidente da AMABLJ 


