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EDITAL N. 01/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA COM ELEIÇÃO DE DIRETORIA 

 
Pela presente circular, a Diretoria do clube de aeromodelismo Asas de Biguaçu, com sede na Rodovia 
SC 407 - KM 6, Bairro Alto Biguaçu na cidade de Biguaçu/SC, torna público o edital de convocação 
para Assembleia Geral Ordinária com eleição de Diretores para a gestão (2021.2/2023.1), conforme 
previsão estatutária. Sendo assim, convocamos os associados em pleno exercício de seus direitos 
estatutários para: 
 
I – Inscrição de chapas para eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, Gestão 2021.2/2023.1, 
conforme ficha presente no Anexo 1 e considerando o cronograma presente na Tabela 1 deste edital. 

II - As chapas aptas à concorrer à Diretoria e Conselho Fiscal deverão conter os nomes dos indicados 
aos cargos designados conforme o Estatuto, modelo de documento – Anexo 1.  

III – Os candidatos concorrentes aos cargos disponíveis nesse edital, além de estarem em dia com as 
obrigações do clube, deverão observar o disposto no art. 8º do Estatuto, assim in verbis: 

Art. 8º - São direitos dos associados: 
[...]  
Alínea I - Terá direito a voto, para escolha de Diretoria e/ou Conselho Fiscal, o 
associado que for filiado ao Clube no mínimo 6 (seis) meses. 
Alínea II - Terão direito a fazer parte de “chapas candidatas” para eleições de 
Diretoria e/ou Conselho Fiscal, o associado que tiver 12 (doze) meses de 
filiação. 

 
IV – A inscrição da chapa deverá ser encaminhada por e-mail (asasdebiguacu@gmail.com) aos 
cuidados do secretário do clube, bem como, poderá ser entregue presencialmente, contendo a 
assinatura do responsável até às 23h59min do dia 30 de junho de 2021 (quarta-feira).  
 
V – A homologação das chapas e os nomes concorrentes será realizada pela Diretoria atual do CAAB 
e membros do conselho fiscal vigente no dia 01 de junho de 2021 e divulgada no site do clube e 
aplicativo de WhatsApp entre os dias 01 e 02 de julho de 2021, conforme cronograma presente na 
Tabela 1. 

VI - A Assembleia Geral para a Eleição e Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal acontecerá no dia 
11 de julho de 2021, (domingo) com inicio em primeira chamada às 9h ou excepcionalmente às 
9h30min em segunda chamada, na sede do clube CAAB. 

VII – Fica condicionada às chapas inscritas e demais sócios, a livre campanha com confecção e 
divulgação de material no WhatsApp do grupo do clube a partir do dia 02 de julho de 2021 ou após a 
publicação da homologação das chapas aptas a pleitear a eleição da Diretoria do CAAB. Salienta-se 
que fica vetado o uso do e-mail institucional do clube para procedimentos de campanha. 
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Tabela 1 – Cronograma das datas do processo eleitoral CAAB 2021. 

 Descrição das etapas do processo eleitoral Período/Data 
01 Publicação do Edital n. 01/2021 - CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COM ELEIÇÃO DE DIRETORIA 
14 de junho de 2021 

02 Período de inscrição das chapas Entre 14 e 30 de junho de 2021 
03 Avaliação e homologação das chapas inscritas Entre 01 e 02 de julho de 2021 
04 Divulgação das chapas homologadas Após 02 de julho de 2021 
05 Período de campanha eleitoral Entre 02 e 11 de julho de 2021 
06 Assembleia Geral com eleição 11 de julho de 2021 
07 Posse na diretoria eleita 11 de julho de 2021 
08 Período de vigência do mandato da diretoria eleita Entre julho de 2021 e julho de 2023 

 

DISPOSITIVOS DO ESTATUTO:  
 

Art. 13 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada anualmente, no segundo domingo do mês de julho, 
momento em que serão apreciados o Relatório e Prestação de Contas da Diretoria e parecer do 
Conselho Fiscal referente ao semestre anterior do ano vigente. 
Art. 14 - De dois em dois anos, na mesma Assembleia de que trata o artigo anterior, será realizada a 
eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. 
§ 1º - A Diretoria deverá comunicar aos associados, com 60 (sessenta) dias de antecedência, no site do 
Clube e no mural da Sede, o prazo inicial para inscrições das chapas eletivas. 
[...] 
Art. 24 - A Associação será administrada por uma diretoria composta de 06(seis) membros, eleitos a 
cada dois anos, pela Assembleia Geral e será constituída dos seguintes cargos: Presidente, Vice-
presidente, Diretor Técnico, Secretário, Tesoureiro e Tesoureiro Adjunto. 
§1º  - A Diretoria só poderá ser reeleita por dois mandatos consecutivos. 
 
§2º - Caso no período eleitoral não se apresente “chapas eletivas” a Diretoria em curso, poderá ter seu 
mandato “prorrogado” automaticamente, por mais um mandato. 
§3º - Se isto não ocorrer, a Assembleia, deverá indicar um Gestor e um Financeiro, para administrar a 
associação até que haja novas eleições. 
§4º - Os associados que estiverem no cargo de Presidente e Diretor Tesoureiro, durante o período do 
mandato, estarão isentos somente das taxas de mensalidades. 
§5º - Fica instituído o cargo de suplente do diretor técnico. Devendo ser escolhido em Assembleia, o 
qual assumirá as funções do Diretor Técnico quando da impossibilidade deste. 
[...]  
Art. 31 - A Diretoria compete coletivamente: 
Inciso I - Administrar a Associação, zelando pelo bom nome da Entidade; 
Inciso II - Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto, do Regimento Interno, dos 
Regulamentos, bem como suas próprias resoluções, as do Conselho Fiscal e Assembleia Geral; 
Inciso III - Elaborar e expedir o Regimento Interno, alterando-o quando julgar conveniente; 
Inciso IV - Resolver os casos omissos no Estatuto e submetê-los a Assembleia Geral, quando considerar 
passíveis de decisões superiores; 
Inciso V - Autorizar todas as despesas necessárias para o cumprimento dos objetivos da Associação; 
Inciso VI - Organizar os programas sociais e esportivos programados pela entidade; 
Inciso VII - Contratar e demitir empregados, determinar suas atribuições e vantagens; 
Inciso VIII - Decretar e tornar efetivas as penalidades que aplicar, submetendo a Assembleia Geral os 
casos que julgar conveniente; 
Inciso IX - Receber propostas por escrito de futuros associados, e após examiná-las deverão dar seu 
parecer, aceitando ou recusando, após realização do teste de segurança de voo, controle e operação de 
aeromodelos. 
Inciso X - Promover a convocação da Assembleia Geral por sua iniciativa ou nos casos previstos no 
Estatuto; 
Inciso XI - Elaborar o Orçamento Anual. 
DO CONSELHO FISCAL 
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Art. 37 - Paralelamente a Diretoria, funcionará um Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros 
efetivos, tendo no mínimo 2 (dois) suplentes, ao limite de até 03(três), todos eleitos pela Assembleia 
Geral Ordinária, juntamente com a Diretoria, com igual mandato, cujas atribuições específicas estão 
contidas no artigo seguinte. 
Art. 38 - Compete ao Conselho Fiscal: 
Inciso I - Eleger seu Presidente, entre seus pares; 
Inciso II - Apresentar por escrito a Diretoria os seus estudos e conclusões sobre a vida econômica  e 
financeira da Associação, sempre que entender necessário; 
Inciso III - Dar parecer sobre o Relatório e Prestação de Contas da Diretoria a fim de serem submetidos 
à aprovação da Assembleia Geral; 
Inciso IV - Receber e analisar as copia dos balancetes trimestrais do Diretor Tesoureiro, comunicando a 
Diretoria quaisquer irregularidades constatadas; 
Inciso V - Comparecer as reuniões de Diretoria, sempre que for convocado, quando caberá o direito ao 
uso da palavra, não podendo, entretanto, votar; 
Inciso VI - Solicitar, por escrito, da Diretoria, as informações que necessitar para seus pareceres e 
analises. 

 

 

Biguaçu, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

MOACIR DENIZ MULLER 
CPF N. 076.420.689-30 
PRESIDENTE DO CAAB 
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ANEXO I 

 

INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CHAPA - ELEIÇÃO PARA NOVA 
DIRETORIA E CONSELHO FISCAL  

GESTÃO 2021.2/2023.1 
 

Em conformidade com o Estatuto, apresentamos o registro da chapa concorrente aos cargos de 
diretores conforme descritos no Edital n. 01/2021. 
 
COMPOSIÇÃO DE CHAPA: 
 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 

(nome completo, CPF, assinatura) 
Presidente  
Vice-presidente  
Diretor Técnico  
Suplente do diretor técnico  
Secretario  
Tesoureiro  
Tesoureiro Adjunto  

 
CONSELHO FISCAL 

(nome completo, CPF, assinatura) 
Presidente  
Vice-presidente  
Conselheiro   

 
 

 
 
 

Biguaçu,  ……. de junho de 2021.  


