ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
O Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Odilon de Rezende
Barbosa Filho, no uso de suas atribuições regimentais, em especial pelo que estabelecem
os artigos 49 e seus §§1º e 3º, 50, 51 e seu § único, 52 e seu § único e 77 e, ainda, em
concordância com o artigo 53, II que permite a votação por meio eletrônico,
CONVOCA
os associados da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando - “GIROLANDO”, para
reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL, no dia 19 de julho de 2022, com 1ª chamada às
07h00min e quórum mínimo de 5% dos associados, no site www.girolando.com.br, acesso
ao Sistema Web, através do Usuário e Senha, com a finalidade única de:
A – Exposição e discussão da Proposta de Alteração do Estatuto Social;
B – Deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para atualização do Estatuto Social.
Para realização do item A serão disponibilizadas em vídeo, exposição explicativa da
proposta de atualização do Estatuto Social, a partir das 07h00min do dia 18 de julho de
2022 no site www.girolando.com.br. Quaisquer esclarecimentos sobre os dispositivos
atualizados
poderão ser solicitados à
GIROLANDO através do
e-mail:
juridico@girolando.com.br.
Para a realização do item B, o associado após efetuar seu acesso ao Sistema Web, deverá
indicar seu voto quanto o consentimento da proposta de atualização do Estatuto Social,
votando APROVO ou NÃO APROVO. O Sistema Web estará aberto para colher a
deliberação dos associados no período de 07h00mim a 12h00min.
Instruções complementares
www.girolando.com.br.
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Não havendo quórum estatutário em primeira chamada, ficam, desde já, feitas as segunda e
terceira chamadas para a referida ASSEMBLEIA GERAL, às 08h00min, com quórum mínimo
de 50 associados e 09h00min com quórum mínimo de 10 associados.
Uberaba (MG), 1º de julho de 2022.

Odilon de Rezende Barbosa Filho
Presidente
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