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Edital 1 – 2018 

Ponta Grossa, 02 de janeiro de 2018 

 

O Ponta Grossa Campos Gerais Convention & Visitors Bureau, através de sua 

represente legal, Wagnilda Alves Minasi, informa que entre os dias 15 de 

janeiro e 16 de fevereiro estará recebendo chapas para formação da diretoria 

2018-2019.  

Para a chapa ser válida, o associado, através de se representante legal, deverá 

estar em dia com suas mensalidades, e, caso existam irregularidades, deverá 

regularizar sua situação até o momento da inscrição da chapa para poder 

integrá-la (conforme Art. 31. do Estatuto do Ponta Grossa Campos Gerais 

Convention & Visitors Bureau).  

A chapa inscrita deverá ser composta por indicação de nomes para: presidente, 

vice-presidente, diretor administrativo, diretor financeiro e diretor financeiro 

suplente (Conforme Estatuto). 

 

DOS CANDIDATOS (Art. 31): 

Parágrafo Primeiro - O requerimento para esse registro deverá ser subscrito 

por candidatos que estejam em pleno gozo de seus direitos sociais, fazendo 

acompanhar uma declaração assinada de que aceitam as condições do pleito e 

prova de quitação das obrigações financeiras, sob pena de indeferimento. 

Parágrafo Segundo - Vencido o prazo marcado neste artigo, no dia seguinte a 

Secretaria fixará edital contendo a composição das chapas registradas, na 

sede da Associação.  

Parágrafo Terceiro - Cada membro poderá assinar somente a um pedido de 

registro de chapa.  

Parágrafo Quarto - São inelegíveis e sem direito a voto, os associados 

admitidos há menos de 30 (trinta) dias da data do término do prazo de registro 

de chapas. 
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Ainda neste edital, o Ponta Grossa Campos Gerais Convention & Visitors 

Bureau informa que a assembleia de eleição acontecerá em março, com a data 

e horário a serem definidos, em primeira convocação com a presença da 

maioria absoluta dos associados em dia com suas obrigações. 

 

 
____________________________________ 

Wagnilda Alves Minasi 
Presidente 


