
 

 

 

 

 
 

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária 

  
 

O Presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas (ACAT), 
diante da prerrogativa do parágrafo único do art. 32 do Estatuto Social, vem 
convocar os associados para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  
que será realizada no dia 19 de maio de 2020, às 10h na presença de 1/5 (um 
quinto) de sócios fundadores e efetivos (primeira convocação), ou na falta deste 
quórum, às 10h30min com qualquer número de associados presentes, tendo como 
local de realização a sala virtual criada por meio de plataforma ”GOTOMEET.ME” 
acessível por meio do link  https://www.gotomeet.me/oabsc_link_2 , sendo que o 
acesso à sala estará disponível a partir das 9h50min do dia da instalação da 
Assembleia.  

As eleições do Conselho da Associação foram devidamente convocadas por meio 
de edital público, no que houve a inscrição regular de apenas uma chapa, formada 
pelos associados César Luiz Pasold Júnior,  Fábio Colonetti, Fabrício Mendes dos 
Santos, Felipe Hack de Barros Falcão, Harisson Araújo Almeida,  Maria Loiva de 
Andrade,  Milena Ketzer Caliendo dos Reis,  Prudente José Silveira Mello, Rossela 
Eliza Ceni, e Wellen Oliveira Cruz, a qual foi devidamente homologada.  

A posse do Conselho eleito e a eleição da Diretoria não se viabilizou anteriormente, 
no prazo previsto em estatuto por motivo alheios a vontade da gestão, devidamente 
justificado aos associados e ajustado com a Diretoria eleita, registrando que tal se 
deve à situação de calamidade pelo qual passa o planeta, o qual demanda 
necessidade de isolamento social, causada pela pandemia do Corona Virus – 
COVID19, em razão da qual houve proibição de reuniões e assembleias 
presenciais, imposição que ainda vige no Estado de Santa Catarina.  

Diante desse motivo, notadamente de força maior, a presente convocação busca, 
mediante meios tecnológicos que asseguram a publicidade e transparência, seja a 
Assembleia instalada de modo telepresencial, na forma prevista no presente edital. 

Pauta da Assembleia: 

 

1 – Apresentação das atividades e realizações do triênio 

2017/2020; 

2 – Apresentação das contas pelo Diretor Tesoureiro nos 

termos do inciso IV, do artigo 29 e inciso VI, do artigo 31, do 

Estatuto Social; 

https://www.gotomeet.me/oabsc_link_2


3 – aprovação das contas; 

4 – Posse dos Srs. Membros do Conselho eleito para triênio 

2020/2023; 

5 – Nos termos do inciso 6º, do artigo 22, do Estatuto, 

eleger/aclamar os Membros da Diretoria 

 

Assim torno pública a convocação da AGO na data e hora acima, o que faço na forma 
do artigo 34 e 35, do regramento estatutário, convidando todos os associados a 
participarem do ato.  

 

Publique nos locais de costumes, nos previstos em estatuto e  no site da ACAT 
www.acat.org.br . 

 
Florianópolis, 14 de maio de 2020. 

 
 
 

Ricardo Corrêa Junior 
Presidente da Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas 
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