
S. R. C. S. EMBAIXADA COPA LORD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES

O  Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Recreativa Cultural e 
Samba Embaixada Copa Lord, Dóri Edson Veloso, no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca os associados, para participarem das eleições do 
Conselho Deliberativo,  Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva para o Biênio 
de abril de  2012 até Abril de 2014. O processo eleitoral ocorrerá no dia 14 de 
abril de 2012, na Sede da Copa Lord, Rua General Vieira da Rosa, 241, 
Florianópolis, SC, entre 08:30h e 14:00h.

A Comissão Eleitoral indicada pelo Conselho Deliberativo baseado na letra "g" 
do  Art. 22 do Estatuto da Copa Lord é composta pelos senhores Paulo 
Guilherme Ruver, Albertina Da Silva Souza e  Rafael Simplício Oier esta 
comissão coordenará todas as etapas do pleito, os quais foram determinados, 
por esta convocação, que deliberará sobre a Seguinte ordem do dia:

1. Em primeira convocação, as 08:30, será instalada a Assembléia Geral 
Ordinária para apreciação do relatório da prestação de Contas 2010/2012, 
Presidida por Dejair Veloso, encerrada em março de 2012;
2. Eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com termino as 11:00h com 
posse imediata;
3. As 11:30h, Eleição da Diretoria Administrativa, com término as 14:00h, com 
posse até dia 30/04/2012.
4. As chapas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, deverão ser entregues 
na sede, no escritório ou a comissão eleitoral até às dezoito horas do dia 
09/04/2012, em requerimento único constando a nominata dos conselheiros e 
seu respectivos suplentes, juntamente com declaração assinada por cada 
membro.
5. As chapas Diretoria Executiva, deverá ser entregue na sede, no escritório ou 
a comissão eleitoral até as dezoito horas do dia 09/04/2012, em requerimento 
único constando o nome do Presidente, Vice-Presidente;
6. As chapas deverão estar cientes das normas eleitorais; comprovar a 
inexistência de condenação criminal  transitada em julgado mediante exibição 
de certidão negativa expedida pela secretaria/Distribuição do foro da capital/SC 
e da Justiça Federal em Florianópolis/SC, da inexistência de registro de 
restrição em seu CPF  mediante exibição de certidão negativa  expedida pelo 
SPC, SERASA  e declaração de bens, sob pena de indeferimento da chapa;
7. Os associados com inscrição até 09/06/2012, terão direito a voto. 
8. A Secretaria da S. R C. S EMBAIXADA COPA LORD localizada na rua 
General Bittencourt, 545 sala 101,  deverá estar aberta que dos dias  02 a 06 e 
de 09 e 10/04//2012 das 17:00 as 20:00 para que os associados possam 
regularizar  sua situação junto a entidade.
9. É vedada a participação simultânea em mais de uma nominata.
10. Caberá a Comissão Eleitoral, apreciação e aprovação das chapas e 
respectivas nominatas.
11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho deliberativo.

    Florianópolis, 29 de Março de 2012




