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Taguatinga-DF 16 de setembro de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL 2017

O Presidente da Associação Ornitológica do Planalto Central – AOPC, no uso
de suas atribuições estatutárias – art. 26 item II – Estatuto AOPC, CONVOCA todo o
quadro social para ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL a realizar-se no dia 16 de
dezembro do corrente ano, no pavilhão Palácio dos Canários / Parque de Exposições
da Granja do Torto – Brasília/DF, com primeira convocação as 14h00, com a presença
de quórum regimental ou as 14h30min com qualquer número de associados e encerra-se
com a divulgação do resultado e posse dos eleitos ou aclamados, – art. 53. § 1º, Estatuto
AOPC. Para a ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA e CONSELHO FISCAL
para o TRIÊNIO 01/01/2018 a 31/12/2020.
Conseqüentemente, abre o prazo até o dia 15 de outubro do corrente ano,
para o registro de chapas aptas ao escrutínio – art. 50 caput – Estatuto AOPC, cuja
relação de componentes deverá conter todos os dados pessoais de cada um e a
correspondente assinatura. Somente poderá compor chapa, em qualquer das atribuições, o
associado que estiver em dia com suas obrigações estatutárias há, no mínimo, um ano antes
do pleito – art. 51 caput – Estatuto AOPC.
A apresentação e registro deverão ser feitas no endereço QNA 40 CASA 32
Taguatinga Norte/DF, indicado pela Comissão Eleitoral. A homologação das candidaturas
está sob a responsabilidade desta comissão, que o fará até o dia 12 de dezembro do
corrente ano – art. 50 caput – Estatuto AOPC.
Neste ato o Presidente da AOPC, em conformidade com o art. 48 caput –
Estatuto AOPC, convoca os seguintes associados para compor a Comissão Eleitoral:
Paulo Sérgio Pires Ramos - GF 068
Marcondes Vieira Lins - GF 005
Gilberto Carlos Carneiro – GF 012
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