EDITAL Nº 010/2015-2017
Dispõe sobre convocação dos Associados da
Associação DeMolay Alumni Pernambuco para participação
da Assembleia Geral.

FRANKARLES GENES DE ALMEIDA E SÁ, no uso das atribuições que
lhes são conferidas na qualidade de Presidente da Associação de Seniores DeMolays
para o Estado de Pernambuco usando das atribuições que o Estatuto Social e demais
Leis lhe confere e,
CONSIDERANDO que a Associação DeMolay Alumni Brasil tem como
objetivos viabilizar os trabalhos da Ordem DeMolay sem ingerência nas suas atividades
e promover, desinteressadamente, assistência social em benefício da coletividade e da
Ordem DeMolay, mobilizando, conscientizando e administrando os Seniores DeMolays
associados a ela;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da realização de Assembleia Geral
ordinária no ano de 2017 com finalidade de prestação de contas da Diretoria Executiva
2015-2017 e eleição da Diretoria Executiva 2017-2019 bem como conselho fiscal,
CONVOCA:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Associação DeMolay Alumni
Brasil do Estado de Pernambuco para reunir-se na cidade de Petrolina/PE no dia 14
de Agosto de 2017 na oportunidade do Congresso Estadual da Ordem DeMolay do
Estado de Pernambuco com o foro que estiver presente de associados regulares,
observando as seguintes regras:
1 – Tal Assembleia Geral terá como ORDEM DO DIA:
a) a apresentação da prestação de contas da Diretoria Executiva 2015-2017;
b) apresentação da(s) chapa(s) candidata(s) para Diretoria Executiva da
Associação no período 2017- 2019;
c) apresentação da(s) chapa(s) candidata(s) para Conselho Fiscal da Associação
no período 2017- 2019;
2 – Terão direito ao voto TODOS os associados REGULARES da Associação
DeMolay Alumni Brasil sobre todos os itens da Ordem do Dia;
3 – Terão direito a voz TODOS os associados REGULARES da Associação
DeMolay Alumni Brasil sobre todos os itens da Ordem do Dia, observando a seguinte
ordem de acontecimentos e regras:
3.1 – Prestação de Contas da Diretoria Executiva
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I) A Diretoria Executiva 2015-2017 terá 15 (quinze) minutos para apresentar sua
prestação de contas;
II) Será aberta a palavra para todos os associados regulares presentes sobre a
Prestação de Contas.
III) Será feita a votação de aprovação da prestação de contas conforme
determina o Estatuto Social da Associação;
3.2 – Apresentação da(s) chapa(s) candidata(s) à Diretoria Executiva 2017-2019.
I) Será aberta a palavra para cada chapa candidata a ocupar os cargos da
Diretoria Executiva para o período 2017-2019 tendo o tempo máximo de 10 (dez)
minutos cada uma para tal apresentação;
II) Será aberta a palavra para todos os associados regulares presentes sobre a(s)
chapa(s) Associação de Seniores DeMolays para a República Federativa do Brasil
III) A(s) chapa(s) candidata(s) terá(ão) direito de resposta;
IV) Será feita a votação para eleição da Diretoria Executiva 2017-2019
conforme determina o Estatuto Social da Associação;
3.3 – Apresentação da(s) chapa(s) candidata(s) ao Conselho Fiscal 2017-2019.
I) Será aberta a palavra para cada chapa candidata a ocupar os cargos do
Conselho Fiscal para o período 2017-2019 tendo o tempo máximo de 10 (dez) minutos
cada uma para tal apresentação;
II) Será aberta a palavra para todos os associados regulares presentes sobre a(s)
chapa(s) candidata(s);
III) A(s) chapa(s) candidata(s) terá(ão) direito de resposta;
4– Qualquer item não definido neste Edital ou no Estatuto Social da Associação
DeMolay Alumni Brasil que precise de intervenção antes da realização da Assembleia
Geral será decidido pela Diretoria Executiva, durante a realização da mesma, a própria
Assembleia Geral deverá decidir.
5– Serão considerados Associados Regulares aqueles que já tiverem seu
pagamento liberado pelo PagSeguro, empresa administradora das cobranças da
Associação DeMolay Alumni Brasil, no dia anterior à realização da Assembleia Geral.
Recife-PE, 05 de Outubro de 2017.
Atenciosamente,

Frankarles Genes de Almeida e Sá
Presidente da Alumni Pernambuco
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