
ACIMO 

NOTA ELEITORAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL DE POSSE 

A Associação Empresarial de Imbituba - ACIM inscrita com o CNPJ nS 80.987.837/0001-05 localizada na Rua 
Nereu Ramos, n? 815, Centro, Imbituba/SC, através de seu administrador provisório Sr. Santos Pacheco Alves 
portador do CPF ns 096.445.399-15, viúvo, residente no bairro Vila Nova, no uso de suas atribuições e em 
atendimento ao que determina o Estatuto Social e o despacho do juiz Antônio Carlos Ângelo no Auto n? 
0300955-92.2018.8.24.0030, CONVOCA, os associados, quites com a tesouraria e com data de admissão 
superior a 6 (seis) meses (Art. 85, §19, Inciso I do Estatuto), até a data de 31 de julho de 2019, em gozo de seus 
direitos estatutários, para as Assembleias Gerais de Eleição e de Posse, à serem realizadas na sede da ACIM, 
afim de elegerem a Diretoria, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, para a gestão do período 2019-2021 
e testemunharem a posse dos mesmos, respectivamente 
A votação, caso haja mais de uma chapa completa inscrita, será secreta, se houver apenas uma chapa inscrita, 
a votação se dará por aclamação. 

CALENDÁRIO 

09/08/2019: 
Prazo final para registro de chapas completas: horário das 08h30 às 12h00 e 13h30 às 18h00, na sede a ACIM. 

10/08/2019: Divulgação da(s) chapa(s) completa(s) registrada(s) e da Comissão Especial para 
acompanhamento da eleição. 

15/08/2019 

Realização da Assembleia Geral de Eleição: 
- Em primeira convocação com a presença de metade mais um da totalidade dos Associados (Art. 15 do 

Estatuto): 
_ Início às OSh^O (mais de uma chapa) ou 17h00 (somente uma chapa) -Término: IShOO. 

- Em segunda convocação com a presença de um terço da totalidade dos Associados {Art. 15, do Estatuto): 
. Inicio 0Sh45 (mais de uma chapa) ou 17hl5 (somente uma chapa) - Término: 18:00. 

- Em terceira convocação com qualquer número de Associados (Art. 15 do Estatuto): 
. Inicio 09h00 (mais de uma chapa) ou 17h30 (somente uma chapa) - Término: IShOO. 


