Ru ∴驚繋護箋叢箋葦啓
CONVOCAT6RIA
ASSEMBし引A GERAしEし馴TORAL

Nos termos e para os efeitos do disposto na描nea a) do ng l do a面go 309 dos Estatutos da
ANEA‑Associa挿o NacionaI da Espondiiite Anquiiosante, COnVOCam‑Se tOdos os Associados

Para Participarem na AssembIeia Gerai EIeitoraI a reご用zar no dia 30 de dezembro de 2O17,

PeIas 14 horas, na Sede da Associac5o, Sita na rua Piatio n9 147, em S50 Domingos de Rana,
COm a Seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto dnico: Eleic5o dos novos corpos gerentes da Associac5o para o quadri6nio 2018‑2021.
Caso n5o esteja presente, na hora indicada, metade dos Associados efetivos, a AssembIeia

GeraI Eieitorai ter5 inicio meia hora depois, COm quaiquer ndmero de Associados presentes
Ou rePreSentados, decorrendo a vota事aO at6 is 17H30, hora em que encerrara.

Para o ato eIeitoraI que ora se convoca, devem ser observadas as seguintes regras:

1) Nos termos do disposto no n9 2 do artigo14g dos Estatutos, S6 sao elegiveis para os

6rgaos sociais da Associas5o os Associados que, Cumuiativamente, eStejam no pieno
gozo dos seus direitos associativos, Sejam maiores e tenham pelo menos dois anos de
inscri辞o como Associado;

2) As Iistas concorrentes devem ser apresentadas, POr eSCrito, junto dos servigos da
Secretaria da Associa時o, em enVeIope dirigido ao Presidente da Mesa da AssembIeia

Gerai, devendo ser recebidas at6 as 18 horas do dia O4 de dezembro de 2017,
COntendo, reiativamente a cada candidato ao cargo que se prop6e, O termO de
aceitac5o;
3) Ås 14H30 do dia O5 de dezembro de 2017, Sera feita a abertura dos enveiopes,
COntendo as Iistas candidatas e os termos de aceitac害o dos candidatos aos cargos, Pe看o

Presidente da Mesa da Assembleia Gerai, que Verificarき

a sua regularidade,

deciarando, desde iogo, aS que foram aceites e recusadas, fundamentando a decisao;

4) O Presidente da Dire9aO PrOPOStO POr Cada Iista concorrente, Ou OutrO membro dessa
=sta por si designado, POdera estar presente na sessao de abertura das Iistas

Candidatas;

5) No dia O6 de dezembro de 2017, Ser5ofixadas na Sede da Associac5o e remetidas aos
NdeIeos Regionais, Via e‑mail ou correio, aS =stas concorrentes e admitidas para as

eIeic6es, Para divuIgacao e conhecimento de todos os Associados;

6) A campanha eleitoraI decorrer5 entre os dias O8 e 28 de dezembro de 2017, devendo
a Dire95o assegurar igual tratamento a todas as iistas concorrentes, POdendo os
Candidatos realizar sess6es de informacao na Sede da Associac害o ou nos N血ieos

Regionais, dando disso nota a Direc5o com dois dias de anteced台ncia, Sendo o

material, PaPel e demais consumiveis e despesas da campanha de conta dos
Candidatos;
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7) Nos termos壷n95 do artigo 289 dos Estatutos e dos n9s l. 2 e 3 do a面go 9g do
Regulament叩os N庇leos Regionais da ANEA, 6 permitido aos Associados afetos aos
Nrdeos votdrem junto dos mesmos para os 6rg害0S Sociais da Associac害o, Criando

mesas de voto;
7.1) As sess6es de votac害o dever5o decorrer′ em Simultaneo com a§ VOtaC6es da

Assembleia GeraI da ANEAI de acordo com as mesmas regras e procedimentos desta

7.2) O resultado das votac6es devera ser dado a conhecer a Mesa da AssembIeia
Geral atrav6s de meio de teIecomunicac50 adequado para o efeito, COm O intuito de,
atempada e devidamente′ O POdertomar em conta na de‑ibera辞o fina‑ da contagem.

8) Nostermosdo n92doartigo249e n92doa面go299dos Estatutos,gOZam de
CaPaCidade eleitoral ativa os Associados com′ Pelo menosl um anO de inscric50′ que

tenham as quotas em dia e n害o se encontrem suspensos

Sきo Domingos de Rana, 17 de Novembro de 2017

O Presidente da Mesa da AssembIeia Geral

