
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES 2020 

             ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR, Presidente do Clube Mogiano, no uso de 

suas atribuições legais e consoante dispõem os arts. 22 a 25 e 43 a 62 do Estatuto Social,   

              FAZ SABER a todos os associados do Clube Mogiano, que fará realizar nos próximos 

MÊSES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2020, Assembléia Geral em sua sede social, na 

Av. Prof. Adib Chaib, nº. 801, Centro, nesta cidade de Mogi Mirim/SP, dividida na seguinte 

ordem:  

a)   Em 17 DE OUTUBRO DE 2020,  às 10hs – Aprovação das Contas e Relatório de 

Atividades relativos à gestão da atual Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal - triênio 

2017/2020; 

 

b)   Em 31 DE OUTUBRO DE 2020,  das 09 às 17hs – ELEIÇÃO dos membros da 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o triênio 2020/2023, ficando desde já 

designado, em 2ª convocação o dia 1º/NOVEMBRO/2020, das 09 às 13hs, CASO NÃO 

ATINGIDO O ‘QUORUM’ DE 1/5 NA 1ª. CONVOCAÇÃO (§ 1º, do art. 51 do Estatuto 

Social). 

                 FAZ SABER, ainda,  a todos os associados, que os editais previstos nos estatutos 

sociais já foram regularmente publicados nos meses de Março e Abril/2020, no jornal local “A 

Comarca”, dos dias 21/03/2020 e 25/04/2020, conforme exemplares arquivados na Secretaria do 

Clube, inclusive, com o registro da única  chapa concorrente, denominada “Avançar e 

Evoluir”, seus componentes e substitutos, observados ainda todos os requisitos e condições 

legais exigidos (arts.24; 39; 44 e §§; 47 e 50), e que também  preenchem os seguintes: 

a) para Diretoria - 02 anos como sócio – sem impedimentos do art.50 

b) para Conselho -  03 anos como sócio -  sem impedimentos do art.50 

c) marido ou mulher – apenas 1 deles pode concorrer ou votar - art. 47 “b”, “c” e “d” 

d) estar quite com as obrigações/mensalidades (Mês 09/2020, com vencimento em 

11/10/2020) e em gozo dos direitos – arts. 47 “a” e 50 

Obs. Exceção ao item “c” acima, NÃO PODEM VOTAR DEPENDENTES E 

AGREGADOS, CUJA PRERROGATIVA É APENAS DO SÓCIO TITULAR - art.47 e 

alíneas do Estatuto Social.  

                 FAZ SABER, finalmente, que superados todos os prazos legais previstos no Estatuto 

Social,  a chapa concorrente está apta a fazer propaganda no interior do clube, cujos locais já estão 

definidos  na forma do art. 46, letras “a” e “b”, sujeitando os infratores, nas sanções disciplinares 

previstas no Estatuto Social em vigor, em caso de desobediência dessa norma. 

                  E para que chegue ao conhecimento de todos os associados e ninguém alegue 

ignorância futura, expediu-se o presente edital que será afixado nas dependências do Clube e 

publicado novamente em jornal local,  não obstante já tenha sido publicado anteriormente, nos 

termos do art. 23, § 1º do Estatuto Social. 

                 Secretaria do Clube Mogiano, em Mogi Mirim-SP, aos 17 de Setembro de 

2020.  Eu, Marcos Humberto Lopes, Diretor – 1º Secretário, subscrevi. 

ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR 

P r e s i d e n t e 


