OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – JOINVILLE
CNPJ sob nº 29.028.126/0001/56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – MODALIDADE VIRTUAL
O Presidente do OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - JOINVILLE, Sr.
Alexsandro Schu, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 do Estatuto
Social, nos termos do artigo 20º também do Estatuto Social, convoca os associados
aptos a votar, nos termos do artigo 49 também do Estatuto Social, para se reunirem em
assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 26/11/2020, em formato virtual pelo
aplicativo Microsoft TEAMS, acesso pelo link https://bit.ly/2G4xsEy, às 19h00min
(dezenove horas) em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos
associados; ou, em segunda convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos),
com qualquer quórum para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Eleição dos componentes do CONSELHO ADMINISTRATIVO;
2 – Eleição do CONSELHO FISCAL: 3º Titular e Suplente
Ainda, atendendo ao disposto no artigo 49 do Estatuto Social, o Presidente nomeia e
constitui a COMISSÃO ELEITORAL, que fica constituída pelos seguintes
associados abaixo indicados:
1 – João De Mattia Neto
2 – Márcio Treml
3 – Mauro Costa Faria
A Comissão acima nomeada terá as seguintes atribuições: a) verificar a regularidade
do procedimento eletivo, em especial se as chapas inscritas estão aptas de acordo com
as regras estatutárias; b) receber, analisar e decidir os pedidos de esclarecimentos e de
impugnação de chapas ou quaisquer outras irregularidades apontadas; c) controlar o
tempo de exposição que cada chapa tem para expor a sua plataforma no decorrer da
assembleia; d) garantir a ordem geral e o decoro do procedimento; e) velar pela
segurança da eleição, em especial garantir o voto secreto; f) efetuar a apuração dos
votos, lavrando a respectiva ata com o resultado, proclamando a chapa vencedora.
Joinville, 26 de outubro de 2020.

Alexsandro Schu
Presidente

