EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PARA ELEIÇÕES DOS QUADROS DE
DIRETORIA DA ABRADi-GO E DEMAIS
ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL

LEANDRO CAMARGOS RIBEIRO SANTOS, presidente da Associação Goiana
das Agências Digitais – ABRADI-GO, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, faz saber, por meio desta, que ficam convocadas todas
as associadas adimplentes e com direito a voto, para assembleia geral
ordinária, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, no salão de eventos
do restaurante República da Saúde, localizado na Rua 89 n. 655, Setor Sul,
nesta capital, às 9:00h em primeira convocação com a presença de metade
+ uma das associadas com direito a voto e em dia com as obrigações sociais
e, em segunda e última, às 9:30h com qualquer número de associadas que
preencham as mesmas condições.
A aludida assembleia versará sobre a seguinte pauta: 1. Eleições para os
cargos de Diretoria, sendo presidente, vice-presidente e até dez diretores,
para o próximo mandato, conforme previsão estatutária; 2. Outros
assuntos de interesse geral.
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Poderão votar os membros das agências associadas que já constam como
sócios ou procuradores, ou ainda por meio de terceiros munidos de
procuração com poderes específicos com firma reconhecida ou procuração
pública. Em todos os casos, necessário se faz a apresentação de documento
oficial de identificação pessoal com foto definidos em lei, tais como RG,
CNH, CTPS, passaporte ou carteira profissional (CREA, OAB, CRA, CAU,
CRM, etc.). Não são documentos de identificação o título de eleitor, cartão
de CPF ou carteiras de estudante ou de clubes.
Em cumprimento ao disposto no artigo 21 do estatuto desta associação,
proceda-se a imediata publicação deste edital no site www.abradigo.com.br
e o seu envio com confirmação para os e-mails das associadas cadastrados
junto a ABRADI-GO.
Sem mais, publique-se.
Goiânia, 14 de maio de 2018.

LEANDRO CAMARGOS RIBEIRO SANTOS
Presidente da ABRADi-GO
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