
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA ACADEMIA CARNAVALESCA RECREATIVA BRINCA 

QUEM PODE – CNPJ 78.625.951/0001-43. 

A Presidente Janice dos Reis, nos termos do Estatuto em vigor nos uso das atribuições 

conferidas pelo ESTATUTO, vem, por meio do presente, CONVOCAR os Associados em 

pleno gozo dos seus direitos, Presidente e Membros da Diretoria Executiva para 

ELEIÇÃO, com vistas à eleição para os cargos de Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, 

de acordo com o Estatuto da Entidade – As eleições serão convocadas pelo Presidente 

da Academia Carnavalesca Brinca Quem Pode, por edital afixado na porta de sua Sede 

Social e na pagina da Internet da Academia, sendo que deverão ser realizadas dentro 

do prazo mínimo de 10 ( dez) dias antes do termino do Mandato da Diretoria Executiva 

e do Conselho Fiscal. 

A Eleição será realizada no dia 26 de Março de 2023, em sua Sede Social Paulinho 

Baeta, situada a Rua Santa Rita de Cassia, s/n – Bairro Progresso, Laguna, Estado de 

Santa Catarina, no horário das 10:00 (dez) horas às 12:00 (doze) horas. 

As chapas interessadas deverão apresentar seus pedidos de inscrição para concorrer 

ao pleito, terão  prazo máximo em 24/03/2023 até as 10:00 (dez) horas na sede da 

Escola para a comissão eleitoral. É obrigatório que cada chapa contenha o Candidato 

e  sua diretoria e Conselho fiscal de acordo com as regras previstas no Estatuto 

vigente, que todas as regras legais atinentes ao processo eleitoral estão previstas no 

estatuto, o não preenchimento dos requisitos estatutários ensejará a rejeição do 

pedido de registro da chapa. 

Face ao exposto e cumpridos todos os demais requisitos estatutários, a Sra. 

Presidente, visa a eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal para GESTÃO 

2023/2025. 

Laguna SC , 10 de Março de 2023. 

 

Janice dos Reis – Presidente. 


