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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 

GESTÃO 2015-2016 DA ABBIO 

Pelo presente, convocamos os membros efetivos aptos, conforme regulamento abaixo, 
para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova diretoria da Associação 
Brasileira de Biofeedback - ABBIO que ocorrerá no dia 24 e novembro de 2014 das 9 
às 21h do mesmo dia de acordo com as normas do Estatuto e disposto no presente 
Edital. 

Formação das Chapas : (art. 60 a 63 do Estatuto) 

Poderão fazer parte das chapas os candidatos que sejam filiados à ABBIO como 
Membro Efetivo há pelo menos um ano, que estejam quites para com os cofres da 
ABBIO na data da inscrição. Os candidatos não poderão se candidatar a dois cargos 
concomitantemente. É permitida a reeleição com limite de dois mandatos consecutivos. 

A eleição destina-se a eleger a chapa completa, composta por: 

- Diretoria Executiva : Presidente, Vice Presidente e opcionalmente, Assistente 
Executivo (suplente); 

- Diretoria Administrativa : Secretário Geral, Tesoureiro e opcionalmente, Segundo 
Secretário (suplente). 

CARGOS OPCIONAIS:  

- Diretoria Cientifica : Diretor de Publicações, Diretor de Procedimentos Clínicos, 
Diretor Didático. 

 

Os Eleitores : (art. 64,65 do Estatuto) 

Serão eleitores todos os Membros Efetivos, em pleno gozo de seus direitos, quites para 
com os cofres da Entidade. Os Membros Efetivos, em atraso com suas contribuições 
associativas, poderão quitá-las quando das eleições, podendo então, exercer o seu 
direito de voto. 

Em caso de haver apenas uma chapa que cumpra exigências, esta será nomeada por 
aclamação. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 2015-2016 
CONTINUACÃO 

Ainda conforme o estatuto, no início do ano Fiscal seguinte à eleição, ocorrerá a posse 
solene dos eleitos, perante sessão solene da Assembleia Geral. 

Ressaltamos ainda que os mandatos dos componentes das Diretorias serão gratuitos e 
honoríficos e terão vigência até a posse de seus sucessores, eleitos por votação direta 
e secreta. Também serão gratuitos e honoríficos os cargos exercidos pelos Membros 
das Comissões da Entidade. (art 66,67 do Estatuto) 

A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer até o dia 20 de outubro de 2014, 
mediante preenchimento de requerimento acessado no seguinte endereço - 
http://bit.ly/chapa1516, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito, a 
saber: Cédula de Identidade, comprovante de residência, encaminhados de forma 
eletrônica para a secretaria da ABBIO – abbiosecretaria@gmail.com. As chapas 
devidamente inscritas serão homologadas pela comissão eleitoral até o dia 24 de 
outubro de 2014.  

A Eleição : 

O voto será secreto e eletrônico. Para tal efeito, o procedimento estabelecido é de 
elaboração primeiramente da lista dos membros votantes, mediante o preenchimento 
antecipado do termo de compromisso eletrônico, assim obtendo o número exato dos 
votantes. 

No dia da eleição, ás 09 horas, será enviado uma cédula eletrônica - um formulário 
sem indicação de pessoal, para cada membro votante. Após o preenchimento e envio 
deste formulário, o voto do membro será registrado de maneira secreta. Quando estiver 
com o número de votos igual ao número de votantes, o período de votação será 
encerrado.  

A apuração dos votos é eletrônica, portanto imediata.  

Em caso de empate, será realizada uma segunda votação no mesmo dia entre as 
chapas empatadas.  

 
 

Daisy Rosina Wolff Ramos 
Presidente 


