
ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ABERTURA PROCESSO SELETIVO
CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube União Corinthians,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 24.782.388/0001-98, informa e convoca os associados
com direito a voto,  nos termos do artigo 67 e seguintes do Estatuto Social, para
Assembleia Geral ordinária do Esporte Clube União Corinthians de eleição dos
membros do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal, a realizar-se no dia 29 de
março de 2022, nas dependências da secretaria da sede social Corinthians Centro,
na rua Marechal Floriano nº 118 em Santa Cruz do Sul, das 8:30 horas até as 19:00
horas, ocorrendo após a apuração.

Pelo presente edital nos termos do parágrafo 3º do artigo 68 do Estatuto Social,
é fixada a data de publicação do primeiro dos três editais a serem publicados, nos
termos da Resolução nº 01/2019, como de abertura das inscrições de chapas, qual
seja 26 de fevereiro de 2022 e, encerrando no dia 19 de março de 2022.

Nos termos do caput do artigo 68  do Estatuto Social, todo o associado com
direito a voto (beneméritos, remidos e patrimoniais) poderá ser candidato a
qualquer cargo eletivo, desde que integre chapa devidamente registrada.

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 68 do Estatuto Social, o registro das chapas
deverá ser efetuado junto a secretaria administrativa do Clube, até 10 (dez) dias
antes da data da realização da correspondente Assembleia, em documento próprio
e mediante recibo de entrega.

Nos termos do parágrafo 2º do artigo 68 do Estatuto Social, a chapa deverá ter
nominata completa para todos os cargos, indicando o nome, qualificação e o número
da matricula de cada associado, como forma de verificação das condições de
elegibilidade de cada um de seus membros.

Santa Cruz do Sul, 26 de fevereiro de 2022.

HEITOR JAIR FAUST
Presidente do Conselho Deliberativo - Esporte Clube União Corinthians


