EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA AS ELEIÇÕES DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS
DO ESTADO DE GOIÁS - ADVEG

O Presidente e a Secretária da Comissão Eleitoral da ADVEG, na forma prevista
no Art. 27 § 1º, cumprindo o estabelecido no Art. 14 parágrafos 1º e 2º todos do
Estatuto Social da ADVEG, Convocam a Assembleia Geral Ordinária para a Eleição da
Diretoria Executiva da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás - ADVEG,
para o biênio 2014/2015, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2013, das 09:00
(nove horas) às 17:00 (dezessete horas), no Centro Estadual de Apoio ao Deficiente,
Situado na 9ª Avenida, quadra 71, sem nº Setor Leste Vila Nova - Goiânia - Goiás.
Em cumprimento às disposições estatutárias, informam a quem possa
interessar que estão aptos a se habilitarem como candidatos ou eleitores, os
Associados à ADVEG até o dia 07 de junho de 2013 e que regularizaram suas eventuais
pendências financeiras para com a Entidade por força de deliberação de Assembleia
Geral, ou junto à diretoria Executiva da ADVEG até o dia 22 de outubro de 2013.
Informamos que para o dia da Assembleia de Eleição, para que o interessado
possa exercer de forma regular o seu direito de voto, será necessária a apresentação
de Documento de Identidade com foto ou qualquer outro equivalente que contenha o
respectivo número do RG e também com foto.
Informamos ainda que o regulamento do Processo Eleitoral da ADVEG, consta
da Resolução 001, baixada pela Comissão Eleitoral e devidamente publicada no sitio
eletrônico da ADVEG em formato acessível.
A Comissão Eleitoral conclama a todos que se envolvam e participem deste
momento de grande importância para a vida desta valiosa Associação.

Não se muda os rumos de um país destruindo aquilo que a
sociedade levou anos para edificar.
Não se constrói um grande monumento abrindo mão das
pequenas partículas.
Nem se faz uma Entidade verdadeiramente representativa,
distante dos reais anseios de seus representados.

Que o presente processo eleitoral transcorra dentro da lealdade que todos nós
merecemos.

Goiânia, 23 de outubro de 2013
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