
 
CNPJ. 60.524.550/0001-31 

 

Rua Boa Vista, 51 - São Paulo - SP - 01014-911 - Central de relacionamento: (11) 3180-3737 – www.acsp.com.br - A ACSP é uma entidade filiada à FACESP 

 

EDITAL 

Eleições na Associação Comercial de São Paulo – ACSP 

Eu, João Carlos Maradei, Secretário do Processo Eleitoral da Associação Comercial 

de São Paulo – ACSP – comunico aos associados da entidade que uma única chapa, 

denominada União e Trabalho, encabeçada pelo associado Alfredo Cotait, foi 

apresentada para registro e teve seu pedido deferido, cumpridos que foram todos os 

requisitos legais, como a certificação, pela Superintendência Financeira e Administrativa, 

da regular situação associativa dos candidatos aos diversos cargos da chapa e de mais 

de duzentos (200) signatários da lista de apoio ao candidato, bem como do documento 

comprobatório de aprovação, pelo Conselho Superior, do nome do candidato para 

concorrer às eleições para a gestão março de 2021/março de 2023. 

Assim, a Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 22 de fevereiro de 

2021, para realização das eleições, data fixada pelo Conselho Deliberativo, em 11 de 

janeiro de 2021, em cumprimento às normas estatutárias, não será convocada, de acordo 

com o previsto no art. 54 do Estatuto Social, que dispõe: 

“Art. 54 – No caso de ter sido registrada apenas uma chapa, ficam dispensadas as 

formalidades previstas neste Estatuto e no Regulamento Eleitoral, referentes às eleições, 

reunindo-se o Conselho Deliberativo, dentro de dez (10) dias após o encerramento do prazo 

de registro, a fim de, verificado o cumprimento das demais exigências prescritas neste 

Estatuto, homologar a chapa registrada e proclamar eleitos seus componentes”.  

Isto posto, a Chapa União e Trabalho, verificado o cumprimento das exigências 

estatutárias, será homologada pelo Conselho Deliberativo, e seus integrantes 

proclamados eleitos, em reunião a realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2021, às 16h30, 

por meio virtual, conforme edital de convocação, por e-mail, expedido no dia 13 de 

fevereiro de 2021.  

São Paulo, 13 de fevereiro de 2021 

João Carlos Maradei 

Secretário de Processo Eleitoral 


