EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA – SEÇÃO
DE SANTA CATARINA (ABPp-SC),

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PSICOPEDAGOGIA – SEÇÃO DE SANTA CATARINA (ABPp-SC),
com sede nesta Capital, devidamente representada por sua Presidente,
CONVOCA Assembléia Geral Ordinária por meio do presente Edital, na
presença de todos os Associados, para a votação das chapas que irão
compor a Diretoria para o triênio 2020 /2022, que realizar-se-á no dia 25
de novembro de 2019 (segunda-feira), das 8h até 17h na Rua RUI
BARBOSA 574 /801 Agronômica - Florianópolis, SC, ou por e-mail para
abppsc@gmail.com com o título ELEIÇOES ABPPSC. A apuração será
realizada imediatamente após o término do horário das votações. A
apresentação das chapas para Diretoria, que deverão ser obrigatoriamente
nominadas e completas, será no dia 10/11/2019 das 14h as 18 h no
endereço acima citado ou enviadas por e-mail abppsc@gmail.com durante
todo o dia até as 23h. As chapas apresentadas serão publicadas em até 48
(quarenta e oito) horas após o dia designado para sua inscrição. O prazo
para interpor recurso contra o presente Edital é de 5 (cinco) dias úteis a
contar da sua publicação. Poderá votar por email ou no endereço citado
todo Associado em dia com suas obrigações com a ABPpSC. A votação
não poderá ocorrer por procuração. A eleição se dará para o preenchimento
dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor Administrativo e
Diretor Financeiro, conforme determina o art. 24, §2°, do respectivo
Estatuto Social, com a posse da nova Diretoria para o dia 06 de Janeiro de
2020 . Os demais cargos que compõe o corpo diretivo da associação
deverão ser nomeados pelo presidente da diretoria eleito, conforme art. 24,
§2°, do respectivo Estatuto Social.
Florianópolis, 01 de Novembro de 2019.
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