ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL AGROPECUÁRIA
CNPJ/MF 05.461.542/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação Nacional dos Técnicos
de Fiscalização Federal Agropecuária – ANTEFFA,
no uso de suas atribuições estatutárias
estabelecidas no Artigo 36, inciso I e III, e em
conformidade com os Artigos 13, 14 e 21,
atendendo o Artigo 71 do estatuto da ANTEFFA,
resolve:
CONVOCAR os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e representantes
estaduais para participar de uma Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 20 de
outubro de 2021, quarta-feira, em sua sede social situada no SHN – Quadra 2 – Bloco J –
Sobreloja – Salas 09, 13, 17 e 21 – Ed. Garvey Park Hotel – CEP 70.702-909 – BRASÍLIA - DF, a
ser iniciada em primeira convocação às 09:30 horas, com a presença no mínimo de 51%
(cinquenta e um por cento) dos associados, em dia com suas obrigações estatutárias,
representados pelos respectivos representantes estaduais, com base na média ponderada
milesimal e, em segunda convocação, após intervalo de, pelo ao menos, 60 (sessenta) minutos
da primeira, com qualquer número de representantes estaduais, para deliberar sobre o que
segue:
1. Apresentação, aprovação da prestação de contas e do parecer do Conselho Fiscal
referente ao período de outubro de 2020 a setembro de 2021 e aprovação do
orçamento para o exercício seguinte;
2. Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o exercício 2021 /2024,
As chapas serão inscritas mediante REQUERIMENTO dirigido à Comissão Eleitoral por
meio do e-mail comissaoeleitoral@anteffa.org.br ou entregue diretamente na Secretaria
da ANTEFFA.
O Prazo para o registro de chapas iniciar-se-á a partir da publicação do presente
Edital e será encerrado no dia 06 DE SETEMBRO DE 2021. O horário de funcionamento
da secretaria será das 8:30 às 18:00 horas.
Os procedimentos para inscrição das chapas serão estabelecidos no anexo I do presente
Edital.
Publique-se e cumpra-se.
Brasília, 18 de agosto de 2021.
GABRIEL ALVARO DE
AMORIM:12503479120

Assinado de forma digital por
GABRIEL ALVARO DE
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