
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTE CLUBE BARAÚNAS 
Endereço: Rua Juvenal Lamartine, Nº 640, Sala 104 – térreo, Bairro Santo Antônio,  

Mossoró-RN, CEP: 59.600-155. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA 

 

A Comissão Eleitoral, escolhida em 24/12/2019, para conduzir e realizar os 
trabalhos da eleição da Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas, com 
registro de CNPJ/MF: 08.141.079/0001-82, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, no artigo 29º, alínea “a”, convoca os senhores 
associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será 
realizada na Rua Juvenal Lamartine, nº 640, sala 104, térreo, Santo Antônio, 
Mossoró/RN, no dia 03 de Janeiro de 2020, conforme estabelecido no artigo 9º 
e § 2º, em primeira convocação às 07:00 horas, com a presença da maioria 
absoluta dos associados com direito a voto, em segunda convocação às 07:30 
horas, com a presença de no mínimo 1/3 dos associados com direito a voto e 
em terceira convocação as 08:00 horas, com qualquer número de associados 
com direito a voto. Poderão votar e ser votado todos os associados em dia 
com a mensalidade social e no gozo dos seus direitos de sócio, inscritos até 30 
dias antes do pleito (Art. 28º). O registro de chapas para concorrer aos cargos 
da diretoria executiva e conselho fiscal poderá ser feito perante a comissão 
eleitoral, até o início de realização do pleito (Art. 28º, alínea “b”). As chapas da 
Diretoria Executiva devem ser compostas pelos nomes de Presidente e Vice-
Presidente (Art. 28º alínea “c”). As chapas do Conselho Fiscal devem indicar os 

nomes dos titulares e suplentes (Art. 28º, alínea “d”). A Assembleia Geral 
Ordinária deliberará sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  
 
I – Prestação de contas da Gestão do Presidente Nícolo Damásio de Melo 

Medeiros (para avaliação do Conselho Fiscal); 

II – Eleição dos membros da Diretoria Executiva e Eleição dos membros do 

Conselho Fiscal; 

III – Comunicação aos associados presentes na Assembleia Geral Ordinária 

que os membros da diretoria executiva e os membros do Conselho Fiscal que 

forem eleitos, tomarão posse no dia 15/01/2020; 

IV – Outros assuntos de interesse da Associação. 

 
Local da Assembleia Geral Ordinária: Rua Juvenal Lamartine, 640, Sala 104 – 
térreo, Bairro Santo Antônio, Mossoró/RN. 
 
Mossoró/RN, 26 de Dezembro de 2019, 
 

Comissão Eleitoral 
Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas 

 


