
 
 

 
                  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA DO JOCKEY CLUB DO PARANÁ – TRIÊNIO 2021/2024 

 
O Presidente do Jockey Club do Paraná, sociedade civil, sem finalidade lucrativa, de duração 
ilimitada, com sede nesta cidade, na Av. Victor Ferreira do Amaral, 2299, bairro Tarumã, com 
fundamento nos artigos 21, II, 59, I, “b”, 136, 137, parágrafo único, todos do Estatuto do Jockey 
Club do Paraná e demais dispositivos legais aplicáveis, CONVOCA através do presente edital, 
todos os associados que podem votar e serem votados para a Assembléia Geral Ordinária, 
que será realizada no JOCKEY CLUB DO PARANÁ, no Saguão de Apostas da Arquibancada 
Social, no endereço acima mencionado, com início às 10:00 horas e término às 15:00 horas, 
do dia 11 do mês de março de 2021, com a seguinte ordem do dia: 
 
- Eleições gerais para os cargos da Diretoria, Conselho Consultivo e Fiscal do Jockey Club do 
Paraná, referente ao triênio 2021/2024. 
 
Terão direito a voto, sócios que pertençam ao quadro social há mais de 12 meses (doze), e 
sem qualquer débito junto à tesouraria do JCPR. 
  
Considerando a pandemia causada pelo COVID19, e às exigências das Autoridades 
Sanitárias, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Curitiba, os associados que 
comparecerem para votar, deverão observar tais recomendações, quais sejam: 
 
- Distanciamento de 1.5 (um metro e meio); 
- Uso de máscara e álcool em gel; 
 
Será disponibilizado no local álcool em gel 70% e segurança para todos.  
 
Os candidatos poderão registrar-se através de uma legenda, manifestando por escrito esta 
intenção, até 10 (dez) dias antes do marcado para a eleição, na forma estatutária. 
 
A Diretoria baixará instruções contendo normas complementares àquelas já reguladas pelo 
Estatuto do JCPR para a realização das eleições até 20 (vinte) dias antes da data da 
realização do pleito. 
 
O presente está sendo publicado 3 (três) vezes em jornal de grande circulação de Curitiba e 
afixado nas dependências do Jockey Club do Paraná. 
 
 
Curitiba, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Roberto Belina 
Presidente do Jockey Club do Paraná 

 


