
Edital Completo 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Em conformidade com o Estatuto Social da Associação Atlética Banco de Brasília – 
AABR, convocamos V.s.as para a Assembleia Geral Extraordinária da Associação, a 
ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, às 17h30min, em primeira convocação, 
às 17h45min em segunda convocação e às 18h00min em terceira convocação, na 
sede da AABR, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 01, conjunto 03, 
Lote 5/6, CEP 70.200-001, Brasília-DF, com a seguinte ordem do dia:  
 
a) Eleição de 1/3 das vagas do Conselho Deliberativo para o mandato de sete anos, 
permitida a reeleição, individual ou coletivamente, nos termos do Estatuto vigente; 
 
b) Eleição para o Conselho Fiscal para o mandato de 5 anos, permitida a reeleição, 
individual ou coletivamente, nos termos do Estatuto vigente. 
 
A Comissão Eleitoral, eleita pelo Conselho Deliberativo em sua Reunião de Conselho 
05/2022, realizada em 25/08/2022, composta pelos Associados Senhor Laecio Barros 
Júnior, Senhor Marcelo da Costa Bernardo e, na condição de presidente, o Senhor 
Carlos César Borges, declara aberto o processo Eleitoral a partir da data de 
publicação deste Edital.  
 
Conforme previsto no Estatuto Social, o preenchimento das vagas se dará por meio 
de votação, não sendo admitido voto por procuração. A eleição acontecerá na própria 
Assembleia, de forma presencial, no horário das 18h00min às 20h30min.  
 
Inscrições, impugnações e quaisquer correspondências deverão ser entregues na 
AABR, das 08h30min às 17h00, incluídos finais de semana, mediante protocolo 
(recibo).  
 
O calendário do Processo Eleitoral, o Edital Completo e os respectivos formulários 
poderão ser consultados, inclusive o Estatuto Social, na sede e no site da AABR – 
www.aabr.org.br  
 
O Processo Eleitoral será composto das seguintes fases e cronograma: 
 

30/08 
Abertura do Processo Eleitoral; 
Divulgação Edital de Convocação no site da AABR e no Jornal de 
Brasília.  

06/09 Prazo final para inscrição de chapas – até às 17h; 
Divulgação das chapas.  

12/09 

Prazo final para encaminhamento de proposta de impugnação de 
chapas ou de candidatos – até às 17h. 
Homologação das chapas se não houver propostas de 
impugnações.    

15/09 
Prazo final para julgamento de impugnações pela Comissão 
Eleitoral; 
Notificação aos interessados. 

19/09 Prazo final para interposição de recurso ao Conselho Deliberativo 
pelos interessados notificados – até às 17h. 



22/09 Divulgação da manifestação do Conselho Deliberativo sobre os 
recursos interpostos.  

26/09 Prazo final para a substituição de candidato impugnado, se houver; 
Homologação das chapas. 

29/09 

Realização da Assembleia Geral Extraordinária – Eleições para 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal até às 22h; 
Apuração dos votos; 
Declaração dos vencedores. 

 
Deverá ser apresentada uma chapa para o Conselho Deliberativo, conforme art. 22º, 
respeitando os termos do art. 23º, parágrafo primeiro e parágrafo terceiro e; uma 
chapa para o Conselho Fiscal, conforme art. 49º do Estatuto Social, parágrafo 
primeiro, sendo: 
 
Os modelos de formulários a serem utilizados no processo eleitoral encontram-se 
disponíveis no site a AABR www.aabr.org.br , na aba ¨notícias¨. São eles: Modelo 1 
- Formulário de Requerimento de registro de chapa para Conselho Deliberativo; 
Modelo 2 - Formulário de Ficha individual de qualificação para Conselho Deliberativo; 
Modelo 3 - Formulário de Requerimento de registro de chapa para Conselho Fiscal; 
Modelo 4 - Formulário de Ficha individual de qualificação para Conselho Fiscal; 
Modelo 5 - Formulário de Requerimento de Recurso contra a não homologação de 
chapa ou candidato(a); 5 - Formulário de Requerimento de Recurso contra a 
homologação de chapa ou candidato(a). 
 
Chapa para o Conselho Deliberativo 
 
I - 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) suplentes que serão eleitos dentre 
Associados Corporativos, da ativa do BRB, em pleno gozo de seus direitos e em 
condições de elegibilidade, conforme o Estatuto Social; 
 
II - 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) suplentes que serão eleitos, dentre 
Associados Aposentados/Associados Vitalícios, em pleno gozo de seus direitos e em 
condições de elegibilidade, conforme o Estatuto Social. 
 
Chapa para o Conselho Fiscal 
 
I – 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes que serão eleitos dentre 
Associados Corporativos, da ativa do BRB, residentes no Distrito Federal, em pleno 
gozo de seus direitos e em condições de elegibilidade, conforme o Estatuto Social. 
 
II – 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois) suplentes que serão eleitos dentre 
Associados Aposentados/Vitalícios, residentes no Distrito Federal, em pleno gozo de 
seus direitos e em condições de elegibilidade, conforme o Estatuto Social. 
 
Os candidatos eleitos para o Conselho Deliberativo terão posse no dia 02/01/2023, 
conforme art. 71º, parágrafo único. O mandato será de 7 anos e compreenderá o 
período de 02/01/2023 até 01/01/2030, permitida a reeleição, individual ou 
coletivamente.  
 
Os candidatos eleitos para o Conselho Fiscal terão posse no dia 02/01/2023, 
conforme art. 71º, parágrafo único. O mandato será de 5 anos e compreenderá o 
período de 02/01/2023 até 01/01/2028, permitida a reeleição, individual ou 
coletivamente. 
 



As normas que regulamentam este processo eleitoral estão no Estatuto Social e todo 
o material referente ao Processo Eleitoral encontra-se disponível no site da AABR, 
www.aabr.org.br  
 
 

Brasília, 30 de agosto de 2022. 
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