
Badminton Federação Paranaense – BFP 
Av Manoel Ribas, 1154 – Sala 02 - Mercês 
CEP 80.810-000 – Curitiba – Paraná 
Fone: +55 41 9676 6900 
www.badpr.org.br – presidencia@badpr.com.br CNPJ: 01.693.106/0001-80 – Inscrição 
Estadual: isenta 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES PARA O CICLO 2017 A 2020 

 

O Presidente em Exercício da BADMINTON FEDERAÇÃO PARANAENSE, Sr. Vlademir Rodrigues da 
Silva, conforme Artigo 20º, Inciso II de seu Estatuto, convoca os filiados a esta entidade, aptos a 
participarem, a seguir listados: ACENB – Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira – Palmas-PR; 
ASERP – Associação de Raquetes de Paranavaí – Paranavaí/PR; ASSVP - Ação Social São Vicente de 
Paulo – Toledo-PR; AABT - Associação dos Amigos de Badminton de Toledo – Toledo/PR; Clube 
Curitibano – Curitiba-PR; Associação Esportiva Badminton Mercês – Curitiba-PR; Colégio Francisco 
Zardo – Curitiba/PR; ILECE – Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais – 
Londrina-PR; LCC – Londrina Country Club – Londrina-PR; SMCC – Santa Mônica Clube de Campo – 
Colombo-PR; Time Foz do Iguaçu de Badminton – Foz do Iguaçu/PR; Badminton Realeza – Realeza/PR; 
Namba Trainning – Apucarana/PR; Palotina Badminton – Palotina/PR – SESI – Arapongas/PR, para sua 
Assembleia Geral Ordinária de Eleição, a realizar-se no dia 14 (quatorze) de novembro de 2016, com 
início às 19h30min como Primeira Convocação com maioria absoluta ou às 20h em Segunda 
Convocação com os representantes presentes, no Ginásio Ardomar Somensi, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy 364, na cidade de Palotina, estado do Paraná, onde se darão os procedimentos de 
eleição. 

O processo eleitoral seguirá o seguinte procedimento: 

1. Serão eleitas separadamente a Presidência e o Conselho Fiscal, assim deverão haver chapas 
inscritas separadamente para a Presidência e para o Conselho Fiscal. 

2. A inscrição das chapas poderá ser efetuada até às 17h do dia 30 (trinta) de outubro de 2016 através 
do preenchimento dos formulários de candidatura de chapa para Presidência e Conselho Fiscal 
disponíveis no site da Badminton Federação Paranaense (www.badpr.org.br). 

3. Finalizado o prazo para registro das chapas e dos candidatos, a relação de chapas inscritas será 
publicada no site da Badminton Federação Paranaense no prazo de 3 (três) dias corridos. Qualquer 
entidade filiada da Badminton Federação Paranaense poderá entrar com solicitação de impugnação 
de chapa em até 3 (três) dias corridos após a publicação da relação de chapas. O Conselho Diretor 
da Badminton Federação Paranaense tem até 2 (dois) dias corridos para julgar a procedência da 
solicitação de impugnação, permitindo eventuais substituições. 

4. Todas as chapas inscritas deverão ter a assinatura do representante da chapa com firma 
reconhecida por semelhança em cartório. 

5. Os candidatos podem ser membros filiados ou não à Badminton Federação Paranaense, devem 
obrigatoriamente ter idade igual ou superior a 18 anos na data de protocolo da candidatura e devem 
atender às demais exigências do Estatuto da Badminton Federação Paranaense. 

6. Os formulários de candidatura deverão ser protocolados na sede da Badminton Federação 
Paranaense, a saber Avenida Manoel Ribas 1154, Sala 02, bairro Mercês, cidade Curitiba, estado 
do Paraná, entre 13h e 17h, até a data limite estipulada. 

7. Na data estipulada neste Edital de Convocação para a realização da Assembleia Geral Ordinária de 
Eleição os presentes serão convidados, em votação aberta, a proferirem sua escolha para a 
Presidência e para o Conselho Fiscal. Os presentes com direito a voto deverão apresentar suas 
credenciais que o qualificam a representar sua respectiva entidade (Estatuto Social válido, Ata de 
Eleição válida e Procuração válida). 

8. Será considerada eleita a Chapa que conseguir maioria simples dos presentes. Será permitida a 
presença de apenas um representante por Entidade filiada durante a Assembleia Geral Ordinária de 
Eleição. 

9. A chapa eleita terá mandato de 1 (um) de janeiro de 2017 até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. 

 

 

 

Vladimir Rodrigues da Silva 

Presidente em Exercício 
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