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Praça das Bandeiras, 77 – Centro

CEP: 88350-051 Fone: (47) 3251-1833 Ramal 1914/1967

cmebrusque@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021

O presidente do Conselho Municipal de Esporte, no uso de suas atribuições previstas pela lei.3.523 de
27 de julho de 2012, Convoca as Ligas e Associações Esportivas, os Clubes Sociais e Esportivos e
Associações Paradesportivas e/ou Entidade Representativa de Pessoas com Deficiência com
atuação no município de Brusque, para reunir-se em assembleia eletiva, objetivando escolher os
representantes de cada segmento, sendo um (1) titular e um (1) suplente , para atuar no Conselho
Municipal de Esporte – CME de Brusque. Os membros do Conselho e os respectivos suplentes
exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a recondução consecutiva apenas uma vez.

De acordo com o que preconiza a Lei nº 3.523, de 27 de julho de 2012, Art. 3º, II – das Entidades não
Governamentais poderão participar:

a) 01 (um) representante de ligas e associações esportivas;

b) 01 (um) representante de clubes sociais e esportivos;

c) 01 (um) representante de curso de Educação Física em nível superior de Entidade Educacional em
atividade no município de Brusque;

d) 01 (um) representante do Sistema S (SESI - SENAI - SENAC - SESC);

e) 01 (um) representante das Associações Paradesportivas e/ou entidade representativa de pessoas com
deficiência;

f) 01 (um) representante de entidades de Imprensa Esportiva;

g) 01 (um) representante de entidades de Grupos de Idosos e/ou do Conselho Municipal do Idoso.
(Redação dada pela Lei nº 3.741/2014)

PRÉ REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Apresentar cópia do CNPJ da entidade, ata de eleição dos
membros da mesma, carta de indicação do representante assinada pelo presidente da Entidade e cópia
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dos documentos do representante (RG e CPF), bem como seus telefones de contato e endereço
eletrônico (e-mail).

Data: 24 de maio de 2021.

Horário: 14 horas.

Local: Auditório Arena Multiuso - R. Gentil B Archer, 447 - Centro 1, Brusque.

Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail: cmebrusque@gmail.com ou telefone 3251-
1833 ramal 1914.

OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELO Conselho municipal de esporte.

Brusque, 29 de abril de 2021.
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