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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

GUARANI FUTEBOL CLUBE  - CNPJ (MF) 46.072.179/0001-93 

Ficam convocados todos os Sócios Proprietários do Guarani Futebol Clube, titulares há 
mais de um ano, maiores de 18 (dezoito) anos, quites com os cofres sociais e em pleno 
gozo de seus direitos estatutários, para comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada no Ginásio de Esportes do Clube, sito à Avenida 
Imperatriz Dona Teresa Cristina, nº 11, Jardim Proença, no dia 12 (doze) de Março 
de 2022, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), em primeira chamada, 
com a presença de 2/3 dos associados ou em segunda chamada às 10h00min (dez 
horas), com qualquer número de associados presentes, com duração de votação de 8 
(oito) horas e duração máxima da assembleia de 12 (doze) horas (artigo 48 do estatuto 
social) com a seguinte específica ORDEM DO DIA:  

a) Eleição de associado para presidência da assembleia geral ordinária. 

b) Apreciação de eventuais recursos interpostos para esta assembleia. 

c) Cumprimento do especificado na alínea a), inciso I do artigo 44 do Estatuto Social 
do Guarani Futebol Clube: eleição conjunta do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 
(artigos 52, I e II e 71 do estatuto social). 

Para inscrição das chapas, os pedidos de registros deverão ser protocolados na 
secretaria do clube em até 10 dias contados da publicação deste edital, tudo nos termos 
dos artigos 110 a 120 do Estatuto Social. 

O pedido de registro deverá conter a denominação da Chapa e atender aos artigos 110, 
111 e 112 para os sócios patrimoniais candidatos ao Conselho Deliberativo, artigos 
110, 111, 112 e 113 para os sócios patrimoniais candidatos ao Conselho Fiscal e por 
fim, aos artigos 116 e 117 para os candidatos integrantes do programa Sócio Campeão 
ao Conselho Deliberativo. A Chapa deve OBRIGATORIAMENTE cumprir os requisitos do 
artigo 119 do Estatuto Social e caso constatada irregularidade na inclusão de qualquer 
candidato, a inscrição da Chapa poderá ser considerada nula. O voto será secreto e 
direto, por meio de cédulas que conterão a denominação de cada uma das Chapas 
concorrentes ao Conselho Deliberativo. No caso do Conselho Fiscal e para as 5 (cinco) 
cadeiras disponíveis no Conselho Deliberativo aos integrantes do programa Sócio 
Campeão, os votos serão nominais na forma prevista no Estatuto Social do Guarani 
Futebol Clube. Encerrada a votação, de imediato será feita a apuração dos votos pelos 
escrutinadores nomeados pela Comissão Eleitoral e referendados pelo Plenário da 
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Assembleia. Na finalização dos trabalhos, o Presidente da Assembleia fará a 
proclamação dos vencedores para o respectivo órgão e dará posse imediata aos 
integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para o mandato até a eleição dos 
próximos Conselhos respectivos. Casos omissos e eventuais impugnações serão 
decididos pela Comissão Eleitoral, nos termos dos artigos 106 do Estatuto Social. 

Fica desde já condicionado o fato de que, havendo mudança na data de partida do time 
profissional do Guarani Futebol Clube e, sendo a mesma agendada para o dia 12 (doze) 
de Março de 2022, a eleição estará automaticamente postergada para o dia 13 (treze) 
de Março de 2022, mantidas todas as demais determinações, inclusive quanto a 
requisitos para candidaturas, prazos e horários. 

Convoca-se também os integrantes do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol 
Clube, maiores de 18 (dezoito) anos e em dia com os pagamentos das mensalidades 
para, a partir das 10h00m (dez horas) para exercer o direito de voto nas eleições 
visando o preenchimento de cinco vagas destinadas aos Sócios Torcedores no Conselho 
Deliberativo conforme artigo 52, inciso II do Estatuto Social. 

Deverá este Edital ser divulgado pelo sítio oficial do Clube na internet 
(www.guaranifc.com.br), em jornal de circulação local e afixado, como de praxe, no 
quadro de avisos da Secretaria Social. 

Campinas, 22 de janeiro de 2022. 

 

Marcelo Khattar Galli 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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