CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA DA ABH

CNPJ: 04.324.974/0001-81

A Associação Brasileira de Hispanistas (ABH), atendendo às determinações do seu Estatuto,
convoca seus associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária no dia 02 de setembro de
2022, às 18h30, no Instituto Federal de São Paulo, campus São Paulo, situado na Rua Pedro
Vicente, 625, Canindé – São Paulo - SP, em primeira convocação com maioria de seus
associados e decorrido o prazo de meia hora, com qualquer número para deliberação sobre a
seguinte ordem do dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informe financeiro da gestão do biênio 2020-2022 para aprovação;
Relatório da gestão do biênio 2020-2022 para aprovação;
Propostas de novos valores de cobrança da ABH;
Eleição de diretoria para o biênio 2022-2024;
Eleição do conselho consultivo e do conselho fiscal para o biênio 2022-2024;
Eleição da presidência do conselho consultivo e do conselho fiscal para o biênio 2022-2024;
Determinação de local e data do XIII Congresso Brasileiro de Hispanistas em 2024;
Outros assuntos, de acordo com deliberação da Assembleia Geral.

Transcrevemos a seguir os artigos do Regimento relativos à apresentação de chapas concorrentes
à diretoria:
Capítulo IV
Das eleições
Art. 11º – A eleição, tanto da Diretoria como do Conselho Consultivo, é secreta e deve ser realizada no
transcurso da Assembleia Geral ordinária da ABH, sendo organizada e apurada por Comissão Eleitoral
designada pelo Presidente da ABH dentre os membros presentes ao Congresso correspondente.
Art. 12º – Os interessados poderão inscrever chapas para ambas as eleições, até 24 (vinte e quatro) horas
antes da hora marcada para a Assembleia Geral ordinária.
Art. 13º – Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo deverão residir no país.
Art. 14º – Não havendo registro prévio de nenhuma chapa, o Presidente da ABH procurará suscitar
candidaturas que possam ser levadas à consideração da Assembleia Geral.
§ único – No caso de apresentação de chapa única, pode ser dispensado o caráter secreto da eleição e se
proceder à escolha por aclamação, se a Assembleia Geral assim achar conveniente.

Inscrição de chapas pelo email: abhispanistas@gmail.com ou durante o evento, conforme indicado
no Regimento, diretamente com o Presidente da ABH.
São Paulo, 01 de agosto de 2022.

Prof. Dr. Jorge Rodrigues de Souza Júnior
Associação Brasileira de Hispanistas
Presidente – Biênio 2020-2022

