Associação dos Oficiais de Arbitragem de Futebol
de Salão do Estado do Paraná
Associação dos Oficiais de Arbitragem de Futebol de Salão do Paraná - ASSOFUTSAL/PR
CNPJ/MF:79.197.448/0001-05

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária (art. 27, I) com o fim específico
para Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da ASSOFUTSAL/PR quadriênio 2018/2021 (art.53).
O Presidente da ASSOFUTSAL/PR, Senhor ALDEMIR MARTINEZ, no uso das suas atribuições
estabelecidas no art. 44, III c/c o art. 53 e seu parágrafo único do Estatuto Social, por ocasião do
XVIII Congresso Paranaense de Arbitragem de Futsal a realizar-se em Guaratuba/PR nos dias 09
a 11 de março de 2018, oportunidade em que estará reunida a maioria dos associados da
ASSOFUTSAL, vem, nos termos do artigo 53, CONVOCAR todos os membros desta Associação a
participarem da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da
ASSOFUTSAL/PR (arts. 27,I, §2º e 30), a ser realizada no dia 09 de março de 2018 (09/03/2018),
na sede da SINDAFEP (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná), sito Rua
Tibagi, 77, Cohapar, Guaratuba - PR, a qual realizar-se-á das 10:00 às 18:00 horas, com primeira
convocação às 09:00 horas, com a presença da maioria absoluta dos seus associados (artigo 28,
parágrafo único, primeira parte) e com segunda convocação às 09:30 horas, com a presença
mínima de dois terços dos associados (artigo 28, parágrafo único, parte final).
Outrossim, com base no artigo 53, os integrantes da Comissão Eleitoral nomeada
especificamente para este fim, a saber, (Presidente - Daniel Beal), (1º Secretário – Helton
Ambrosio) e 2º Secretário – Cláudio Lombardi), apresentam o Cronograma Eleitoral para o
referido pleito:
Prazo para regularização dos Associados junto a ASSOFUTSAL/PR: 31/01/2018;
Prazo para a inscrição das chapas: 31/01/2018;
Prazo resultado das inscrições das chapas: 05/02/2018;
Prazo para recurso referente ao deferimento ou indeferimento de chapas: 12/02/2018;
Prazo para impugnação das chapas:12/02/2018;
Prazo para decisão dos recursos: 15/02/2018;
Prazo para a realização da campanha eleitoral: 15/02/2018 a 08/03/2018;
Posse da Diretoria e Conselho Fiscal: 02/04/2018;
Ainda, a Comissão Eleitoral e o Presidente da Entidade informam que o Regulamento Eleitoral e
seu Complemento Legal estão disponíveis desde esta data na sede da Assofutsal e no site da
referida associação para ciência de todos os interessados.
Curitiba/PR, 03 de Janeiro de 2018.
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