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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Ex-Alunos da ESALQ (ADEALQ), associação civil de
direito privado sem fins lucrativos, situada na Avenida Pádua Dias, 11, cidade de
Piracicaba, Estado de São Paulo, através de seu Presidente Eng. Agr. André Malzoni
dos Santos Dias, convoca todos os associados para participar da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 23 de abril de 2022 (sábado), com a 1ª
chamada às 08h30min e a 2ª chamada às 09h00, na sede da ADEALQ, à Avenida
Pádua Dias, 11, no município de Piracicaba, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem
a respeito da seguinte Ordem do Dia:
I.

Recompor a Diretoria e o Conselho, excepcionalmente prorrogando os
mandatos em razão da inatividade temporária da Associação, até a
data da Assembleia que se realizará no dia 23/04/2022;

II.

Ratificar a eleição dos diretores e conselheiros ocorrida na Assembleia
de 05/08/2021 a 07/08/2021;

III.

Dar posse aos membros eleitos na Assembleia de 05/08/2021 a
07/08/2021, com mandato de 3 anos a partir da data de 24/04/2022.

A Assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, com maioria absoluta de
associados e, em segunda convocação, trinta minutos após o horário previsto, com
qualquer número de associados.
As deliberações nas Assembleias serão tomadas pela maioria simples dos votos,
ressalvadas disposições especificas, cabendo a cada associado um voto, nos termos do
estatuto social da Associação.

Piracicaba, 08 de abril de 2022.

André Malzoni dos Santos Dias
Presidente da ADEALQ

Aproveite para atualizar o seu cadastro e assim facilitar o recebimento das instruções de participação em nossas assembleias.
www.adealq.org.br

