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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL VIRTUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS 

ARQUIVISTAS DA BAHIA 

 

 

Reuniram-se no primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 18h30, por 

meio da plataforma virtual Google Meets, os membros da Associação dos Arquivistas da 

Bahia para realização de Assembleia Geral Eleitoral Virtual. Tendo o seguinte ponto de 

pauta: Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. Registra-se a presença dos membros da 

Diretoria: Leide Mota de Andrade – Presidenta, Luiz Conrado De Farias Neto – Secretário 

Geral, Leandro Coutinho – Diretor Administrativo-Financeiro, Ismaelly Batista dos Santos 

Silva – Diretora de Comunicação, Carla Fernandes de Souza – Diretora de Políticas 

Arquivísticas, e dos suplentes Miguel Bispo dos Santos e Ivone Santos; e, também, dos 

associados: José Claudio de Carvalho Rodrigues, Lívia Gomes Côrtes, Antonio Jorge de 

Souza Lima, Alan de Oliveira Correia, Djalma Vieira da Silva, Natália Leal Costa, Kalinka 

Brant da Silva, Lucimar Oliveira Silva, Ana Patricia Neves Rojas, Herbet Menezes Dorea 

Filho, Munic dos Santos Conceição, Daniel de Jesus Barcoso Cautela Branco e Luciana Dias 

Silva. A Assembleia Geral foi convocada para as 18h30 e neste horário foi feita a primeira 

chamada, não tendo quórum (29 associados) para o seu início. Neste momento decidiu-se por 

aguardar pela segunda chamada e esperar os trinta minutos previstos na convocação. Passado 

esse tempo, iniciou-se a Assembleia Geral com a quantidade de associados presentes no 

ambiente virtual. A reunião é iniciada oficialmente às 19h com a presidenta da Associação, 

Leide Mota, explicando para os presentes acerca dos trâmites do final da gestão e do processo 

eleitoral que escolherá a próxima Diretoria e o Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023. 

Leandro Coutinho, Diretor Administrativo-Financeira da entidade, atualiza os presentes 

acerca do número de associados até então: 55. A presidenta dá seguimento à pauta da 

Assembleia Geral: apresentando para apreciação dos associados os nomes daqueles que 

aceitaram, previamente, compor a Comissão Eleitoral. São eles: Lívia Gomes Côrtes, 

Antonio Jorge e Daniel Branco. Além desses nomes, articulados previamente pela Diretoria 

da Associação, Luciana Dias e José Cláudio, ambos presentes na reunião, se colocaram a 

disposição para também integrar a Comissão Eleitoral. Como esse colegiado deve, 

estatutariamente, ser formado por três associados efetivos, Antônio Jorge e José Cláudio 

retiraram suas candidaturas. E, assim, por aclamação, a Assembleia Geral aprovou os 

seguintes nomes para integrar a Comissão Eleitoral: Lívia Côrtes, Luciana Dias e Daniel 

Branco. Após a aprovação do referido colegiado, Leandro Coutinho, Leide Mota e Daniel 

Branco apresentaram, para apreciação dos presentes, um formato/plataforma para a eleição, 

compreendendo a necessidade de respeitarmos as medidas de distanciamento/isolamento 

social em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ficou decidido, por aclamação, que 

a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023 ocorrerá no formato 

virtual através da plataforma Google forms. A Comissão Eleitoral, a luz do que determina o 

Estatuto da AABA, irá divulgar nos próximos dias o Edital de Convocação e o Regimento 

Eleitoral. Nada mais havendo a ser tratado, a presidenta da associação deu por encerrada a 

Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos e todas. E, para constar, eu, Luís 

Conrado de Farias Neto, secretário dos trabalhos, lavrei a presente ata que será assinada, no 

momento oportuno, em respeito às recomendações dos organismos de saúde, pelos 

associados presentes. Anexamos a esta ata, a título de registro, o print da Assembleia Geral. 
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Salvador, 01 de abril de 2021.  

 

 

 

Leide Mota de Andrade  

Presidenta  

 

 

 

Luís Conrado de Farias Neto  

Secretário Geral 

 

 

 

Associados presentes 
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