
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
ELEIÇÕES 

 
      EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O INSTITUTO SESCAP-PR – IESCAP, por seu Presidente, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, CONVOCA seus associados, quites com as suas 
obrigações financeiras, em condições de votar e de ser votados, para participar da 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 08 de março de 2018 (quinta-
feira), das 9 às 13 horas, ininterruptamente, no endereço da sua sede (Rua Marechal 
Deodoro, 500 – 11º andar – Edifício Império – Curitiba – Paraná – Fone (41) 3222-
8183), com o objetivo de eleger os membros que comporão a DIRETORIA e o 
CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (CAEF), para a gestão 
com início em 01 de abril de 2018 e término de 31 de março de 2022. PRAZO PARA 
REGISTRO DE CHAPAS: Para registro de chapas, fica aberto o prazo de 15 (quinze) 
corridos, contados a partir do dia seguinte ao da publicação deste edital no Diário 
Oficial do Estado do Paraná. O requerimento, acompanhado dos documentos exigidos 
para registro, será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, podendo ser assinado 
por qualquer dos candidatos componentes da chapa. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
PARA REGISTRO DE CHAPAS: A Secretaria da sede do IESCAP dará atendimento 
para esse fim das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, no mesmo endereço acima 
indicado. IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS: A impugnação de candidaturas 
deverá ser feita até o 5º (quinto) dia, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à 
data de publicação da relação das chapas registradas, observadas as causas 
previstas no Estatuto e no Regulamento Eleitoral do IESCAP. 
 
Observação: Em virtude de expressa previsão estatutária (artigos 45 e 81) o 
presidente eleito do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do 
Paraná – SESCAP/PR assumirá, obrigatoriamente, o cargo de Presidente do IESCAP. 
 

Curitiba, 17 de janeiro de 2018. 

 
MAURO CESAR KALINKE 

Presidente 


