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Edital de Convocação para Assembleia Geral Anual Ordinária para a Prestação de 

Contas do Exercício de 2016 e para a Eleição do Conselho Fiscal e Deliberativo da 

ADVEG 

 

O presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás - ADVEG, no 

uso de suas atribuições, convoca todos os associados em dia com suas contribuições anuais e no 

exercício dos seus direitos, para participarem da Assembleia Geral Anual Ordinária cuja 

pauta é: 1) Prestação de Contas referente ao Exercício de 2016 e 2) Eleição de dois 

membros titulares e um membro suplente do Conselho Fiscal e Deliberativo da ADVEG, 

conforme artigos 12 e 14 do Estatuto Social. 

A Assembleia será realizada nas dependências do Centro Brasileiro de Reabilitação e 

Apoio ao Deficiente Visual (CEBRAV), situado na Rua 134, esquina com Ruas 18 e 106, nº 235, 

Setor Oeste, Goiânia-GO, no dia 18 (dezoito) de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 14:00 

horas (quatorze horas), em primeira convocação, para apreciar a seguinte pauta: 1) Apreciação 

das contas referente ao período compreendido entre 01 (primeiro) de janeiro de 2016 (dois mil e 

dezesseis) a 31 (trinta e um) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis); 2) Eleição de dois 

conselheiros titulares e um suplente para integrarem o Conselho Fiscal e Deliberativo da ADVEG. 

Observação 1: Para votar e ser votado na Assembleia, o associado deverá estar em 

dia com o pagamento de suas anuidades, inclusive a referente ao exercício de 2017, no valor de 

R$ 5,00 (cinco) reais, que poderá ser pago até o encerramento das inscrições de candidatos ao 

cargo de conselheiro. 

Observação 2: O associado maior de dezoito anos poderá se inscrever como 

candidato ao Conselho Fiscal e Deliberativo até o término da apreciação da prestação de contas, 

salvo definição diversa da própria assembleia. 

Goiânia, 15 de fevereiro de 2017. 

 

Gilberto Alves Silva 
Presidente da ADVEG 

 


