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EDITAL 01\2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, ELEIÇÃO DE 

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL – Biênio 2019-2021 

O Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Egildo Bevilaqua, no uso de suas 

atribuições Estatutárias, conforme determina o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os 

associados da Associação Joaçabense de Voleibol para comparecer a Assembleia Geral 

Ordinária, que acontecerá no dia 25 de fevereiro, no salão nobre do Centro Educacional Girassol, 

sito a rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC, as 19:00h em primeira 

convocação, com a presença da maioria simples dos associados e em segunda convocação para 

as 19:15h com qualquer número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1 – Apreciar demonstrativos contábeis, discutir e votar as contas do exercício financeiro 

de 2018;  

2 – Para ouvir e tomar conhecimento do relatório de atividades da presidência e dos 

demais setores da Associação; 

3 – Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto nos 

artigos 72 a 76 do Estatuto Social.  

4 - A Diretoria Executiva deverá ser composta por um presidente, um vice-presidente, 

primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretários, conforme artigo 27 do Estatuto 

Social. O Conselho Fiscal deverá ser composto por sete (07) membros efetivos e sete (07) 

membros suplentes conforme art. 40 do Estatuto Social. 

5 – A votação para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal far-se-á por chapa; 

6 - O voto será nominal e secreto, não sendo permitidos votos por procuração e sendo 

obrigatória a identificação do votante 

7 - O registro de chapas poderá ser efetuado até o dia 20 de fevereiro de 2019, às 18 h no 

endereço: Avenida XV de Novembro, 371, Edifício Erma Center, 10 andar, sala 104. 

8 - De acordo com o artigo 74 do Estatuto Social, não poderão se candidatar a cargos da 

Diretoria e do Conselho Fiscal, os associados em débito com a Associação e/ou que estejam 

incursos em algumas sanções previstas neste Estatuto ou normas dele emanadas. 

Joaçaba, 17 de Janeiro de 2019. 

                                                       Egildo Bevilaqua 

                                                        Presidente da AJOV 
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