CNPJ 04.835.103/0001-22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam todos os associados da Viva Pacaembu por São Paulo convocados a
participar da Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o Art, 17, letra A e
Art. 19, dos nossos estatutos, que se realizará na sala de imprensa do
Estádio Paulo Machado de Carvalho, sito à Rua Capivari, portão 23, no dia
2 de Julho de 2018 às 19:30h, em primeira convocação com a presença
mínima de 50 (cinquenta) associados ou em segunda convocação às 20h,
com o número de associados presentes.

Ordem do dia:
1- Eleição dos membros do Conselho Deliberativo para o triênio: 1º de
Agosto de 2018 a 31 de Julho de 2021.
2- Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o triênio: 1º de Agosto
de 2018 a 31 de Julho de 2021.
3- Os Conselheiros eleitos tomarão posse de seus cargos,
automaticamente, no dia 1º de Agosto de 2018.
4- Os Conselheiros do Conselho Deliberativo eleitos elegerão o
presidente do conselho na assembleia que os eleger.

As candidaturas ao conselho deliberativo são individuais (estatuto,
artigo 21) e devem ser apresentadas até dez dias antes das eleições.

As candidaturas ao conselho fiscal são individuais (estatuto artigo 21) e
devem ser apresentadas até cinco dias antes das eleições.

A comissão eleitoral é o órgão competente para dirimir qualquer
questão decorrente do processo eleitoral.

As inscrições de candidaturas devem ser apresentadas ao comitê
eleitoral através do e-mail vivapacaembu@vivapacaembu.com.br ou
enviadas para a Rua Augusta, 1378- Sobreloja- CEP: 01304-001 e devem
ter os seguintes dados:

Nome completo.
Nacionalidade.
Estado civil.
Profissão.
Nº cédula de identidade.
Nº do CPF.
Endereço completo com CEP.
Justificativa (aproximadamente 1 parágrafo) pela qual gostaria de ser
um membro de um dos Conselhos, Deliberativo ou Fiscal.

São Paulo, 1º de junho de 2018.

Iênidis Benfati
Presidente do Conselho Deliberativo

