
 
 
 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA GESTÃO 2017/2018 

Pelo presente edital, ficam os associados da AVTB- Associação de Voleibol de Telêmaco 
Borba, em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para inscrição de chapas 
que concorrerão às eleições da nova Diretoria da AVTB (Gestão 2017/2018), de acordo com as 
normas previstas no Estatuto e o disposto no presente edital. 

Art. 1º – A eleição dar-se-á por votação ou aclamação, a ser realizada na Sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de esportes, sito a Av. Chanceler Horacio Laffer, 1160, Centro – Telêmaco 
Borba – Estado do Paraná, às 18h de Domingo, dia 26 de Março de 2017. 

Art. 2º – Poderão votar, Diretores, professores, pai de atleta, atletas com mais de 16 anos, 
patrocinadores e sócios com no mínimo 30 dias de associado. 

Obs:.Só terá direito ao voto a pessoa que se enquadrar no item a cima e, estiver presente no 
dia da assembléia.                                                             

Art. 3º – A votação destina-se a eleger chapa completa mínima, e, estará apto a concorrer o 
candidato que apresentar uma chapa até 48 horas antes da eleição; Residente em Telêmaco 
Borba, e, maior de 18 anos,  a saber: 

· Presidente 

· Vice-Presidente 

   Secretario 

·  2 º Secretario 

·  Tesoureiro 

· 2 º Tesoureiro 

· Conselho Fiscal·  

Art. 4º – Cumprindo disposição estatutária, ficam convidados os Associados para formação de 
chapa aos cargos acima e homologação da inscrição até 48 horas antes da votação. 

As chapas homologadas serão divulgadas a partir do dia 24 de Março, as 18:00 hs  e as 
eleições ocorrerão em Assembléia Geral Ordinária conforme data e local supracitados. 

Art. 5º – Fica sob responsabilidade do Presidente da chapa, encaminhar o requerimento para 
cadastro de chapas devidamente assinado pelos componentes, aos cuidados do Presidente da 
AVTB  até o dia 24 de Março, as 15:00hs, conforme Art. 20 do Estatuto. 

Maria Cristina Debas– Presidente AVTB 
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