Edital de Convocação
Em cumprimento ao que determina os artigos 19º e 22º do Estatuto da Sociedade
Brasileira de Primatologia – SBPr, convocamos todos os associados a participarem da Assembleia
Geral Ordinária – AGO, que ocorrerá no dia 23 de agosto de 2017, a partir das 19:00 horas,
durante o XVII Congresso Brasileiro de Primatologia, Pousada do Pirineus – Pirenópolis – Goiás
- Brasil. Os sócios deverão deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
(i)
Aprovação das propostas de admissão de associados efetivos,
correspondentes, honorários e beneméritos, encaminhados à Diretoria
(gestão 2016-2017) até as 12:00h do dia 23 de agosto de 2017, e
homologadas e encaminhadas à Assembleia pelo Conselho Diretor;
(ii)
Enunciado das deliberações do Conselho Fiscal sobre o balanço financeiro, as
anuidades e outras contribuições dos sócios, propostas pela Diretoria (gestão
2016-2017);
(iii)
Reuniões da SBPr e atuação no congresso da IPS (International Primatological
Society);
(iv)
Apreciação dos relatórios da Diretoria e do Conselho Diretor;
(v)
Eleições, seguidas das respectivas posses, dos membros da Diretoria, do
Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, para a gestão 2018-2019;
(vi)
Criação de Comissão: Saúde e Conservação;
(vii)
Outros assuntos.
Lembramos que apenas os associados fundadores e efetivos, que estejam em dia com
suas anuidades, poderão votar e ter presença computada para fim de quórum de instalação e
de deliberação na Assembleia. O quórum de instalação, em primeira convocação (às 19:00h),
será de dois terços dos associados. Caso não seja atingido tal quórum, após trinta minutos (as
19:30h), será feita uma segunda convocação na qual o quórum de instalação será de metade
dos associados. Em não havendo quórum, será feira, trinta minutos após a segunda convocação
(as 20:00h), uma terceira convocação, na qual o quórum de instalação será de qualquer número
de associados. Instalada a assembleia, o quórum de deliberação será, em qualquer hipótese,
composto pela maioria dos associados presentes.
Aproveitamos a oportunidade para conclamar todos os sócios habilitados e
interessados na gestão da SBPr e na organização do próximo congresso, a apresentarem suas
propostas com a composição de chapas tanto para a Diretoria (gestão 2018-2019), quanto
para os Conselhos Diretor e Fiscal.

Pirenópolis, 22 de junho de 2017.
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