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COMUNICADO CEE-2021/01 

 

CONSULTA EXTRAORDINÁRIA ANABB 2021 

Eleição para preenchimento de cargos vagos de Diretores Regionais 

 

Relação dos Pedidos de Candidaturas 

 

Comunicamos que, conforme Edital de Convocação, publicado em 02/06/2021 no site da 

ANABB (www.anabb.org.br), para consulta extraordinária aos seus associados que fazem parte 

das jurisdições abaixo relacionadas, para eleger os Diretores Regionais para cada uma dessas 

jurisdições. Foram inscritos(as) para disputar as vagas de Diretores Regionais, os(as) 

seguintes candidatos(as): 

Jurisdição 05 – Salvador (BA) 

Matrícula Nome Nome de Guerra 

1751336-7 Carlos Alberto Pereira Cabral Bispo 

 

Jurisdição 51 – Roraima (RR) 

Matrícula Nome Nome de Guerra 

8628120-8 Robert Dagon da Silva Robert Dagon 

8712245-6 Rodrigo Esteves Martins Rodrigo Esteves 

 

Jurisdição 52 – Florianópolis (SC) 

Matrícula 

1396901-3 

Nome 

Ary Cesário dos Santos Filho 

Nome de Guerra 

Ary Cesário 

1551500-1 Azamor Alan Espindola Postiglione Azamor 

4869310-3 João Frederico Hofstatter trott Fredy Trott 

4261450-3 Hudson de Azevedo Hudson de Azevedo 

6849343-6 Maria Helena Possas Feitosa Maria Helena Feitosa 

6848375-9 Maria Helena A. Guerreiro Maria Helena Guerreiro 

7813980-5 Orlando Germano Stockmann Orlando Germano 

Stockmann 

8260800-8 Pedro Manoel da Silva Pedro Manoel da Silva 
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A ANABB disponibiliza, a partir de hoje, no seu site (www.anabb.org.br), a lista de 

associados que se candidataram aos cargos de Diretor Regional em disputa, em cada uma das 

jurisdições. 

Conforme previsto no referido Edital de Convocação, os associados poderão, a partir 

das 09 horas do dia 15/06/2021, encaminhar formulário com eventuais pedidos de 

impugnações de candidaturas com base nos dispositivos previstos no Estatuto da Entidade, 

no seu Regimento Interno, no Regulamento Geral de Eleições, no Edital de Convocação 

deste processo, ou nos Comunicados da Comissão Eleitoral Especial. 

Os pedidos de impugnação de candidaturas deverão ser feitos, exclusivamente, pelo 

e-mail cee@anabb.org.br, conforme previsto no Edital de Convocação, a partir das 09 

horas do dia 15/06/2021 (terça-feira) até às 18 horas do dia 16/06/2021 (quarta-feira). 

Qualquer associado da ANABB, inclusive vinculados a jurisdições que não estão com 

o cargo de Diretor Regional em disputa, poderá apresentar pedido fundamentado de 

impugnação de candidatura. 

Os interessados em apresentar pedido de impugnação de candidatura deverão 

encaminhá-lo para o e-mail cee@anabb.org.br. 

Caso o associado tenha qualquer dúvida quanto ao processo, poderá entrar em 

contato pelo e-mail da Comissão Eleitoral Especial, cee@anabb.org.br. 

A Comissão Eleitoral Especial analisará cada um dos pedidos de impugnação de 

candidaturas à luz dos dispositivos previstos no Estatuto da Entidade, no seu Regimento 

Interno, no Regulamento de Eleições, no Edital de Convocação deste processo e nos 

Comunicados da Comissão Eleitoral Especial, no período de 17/06/2021 (quinta-feira) a 

18/06/2021 (sexta-feira), e divulgará a lista das candidaturas eventualmente impugnadas 

no dia 18/06/2021 (sexta-feira), a partir das 18 horas. A Comissão Especial Eleitoral 

enviará, na mesma data, comunicado, por meio de correio eletrônico, aos candidatos com 

inscrições eventualmente impugnadas, informando-os da decisão da Comissão Especial 

Eleitoral, e do prazo para recorrer dessa decisão, que será das 09 horas do dia 21/06/2021 

(segunda-feira) até às 18 horas do dia 22/06/2021 (terça-feira). 

 

Brasília (DF), 14 de junho de 2021 

 

Comissão Eleitoral Especial 

 

 

Cecília Garcez  Carlos Antonio Soares  Marcos Maia Barbosa 
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