Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021

Prezados Associados,

Anexo, estamos enviando edital de convocação das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 12/03/2021.
O objetivo desta convocação é aprovarmos as contas do balanço do ano
de 2020, além de alterarmos pontualmente o Estatuto Social, visando
garantir maior representatividade das decisões assembleares.
Sua presença é importante para que tenhamos legitimidade e
representatividade nas decisões destas assembleias.

Atenciosamente,

Carlos Plínio Siqueira
Presidente da ABCCCampolina
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO
CAVALO CAMPOLINA – ABCCCampolina

A ABCCCampolina, na forma do artigo 29, parágrafo único, incisos I e III,
do Estatuto Social, convoca seus associados para as Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no dia 12 de março de 2021,
às 15:00 horas, em primeira convocação, e às 16:00 horas, em segunda
convocação, para deliberarem sobre as seguintes matérias:
a) Em Assembleia Geral Ordinária: Exame, discussão e aprovação do
Balanço Geral, prestação de contas, parecer do Conselho Fiscal e Relatório
da Diretoria Executiva sobre as atividades do exercício de 2020;
b) Em Assembleia Geral Extradordinária: Exame, discussão e aprovação de
nova redação do artigo 33 do estatuto social da entidade, de modo a
garantir maior representatividade nas decisões assembleares, nos
seguintes termos:
“Art. 33. – A assembleia Geral é instalada, em primeira convocação, com
a presença mínima dos Associados com direito a voto em número
correspondente à metade mais um desse quadro, e, em segunda
convocação, uma (1) hora após, com no mínimo 15% (quinze por cento)
dos Associados com direito a voto.”
As Assembleias se realizarão na sede da ABCCC, em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, à Av. Amazonas, nº 6.020 – Parque de Exposições da
Gameleira “Bolivar Andrade”, Bairro da Gameleira, observado o
procedimento disciplinado no respectivo Estatuto Social.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021

Carlos Plínio Siqueira
Presidente da ABCCCampolina
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