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PROACÚSTICA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA A QUALIDADE ACÚSTICA 

CNPJ/MF Nº 14.200.693/0001-70 

 

 

Ficam os Srs. Associados da PROACÚSTICA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA A 

QUALIDADE ACÚSTICA, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social, convocados para a 

Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Atenua Som Indústria e Comércio Ltda., 

localizada na Avenida Ibirapuera, nº 3.462 - Indianópolis - São Paulo/SP, no dia 14 de 

setembro de 2017, quinta-feira, às 09:00 horas em primeira convocação, e às 10:00 

horas em segunda convocação, com a presença de Associados bastantes para sua instalação, 

de acordo com o quorum estatutário, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

(a) Eleição da Diretoria Executiva e Conselho de Administração da entidade - Mandato 

Biênio 2018-2019. 
 

 

Lembramos os Srs. Associados que a Assembleia não poderá deliberar, em primeira 

convocação, sem a presença mínima de 1/3 (um terço) dos Associados com direito a voto.  

 

Os candidatos deverão ter registrado os seus nomes por meio da chapa, em 02 (duas) vias, 

entregue à secretaria da Associação mediante recibo, até dia 30 de Agosto de 2017 - 15 

(quinze) dias antes do pleito.  

 

O requerimento de registro de chapas deverá conter os seguintes dados a respeito dos 

integrantes da chapa: a) nome e qualificação do candidato, e cargo que postula; b) nome da 

empresa a que pertence e na qual efetivamente exerça atividades em nível de diretoria ou 

gerência, vedada a candidatura aos outros níveis. 

 

Para orientações, cronograma e download dos documentos acesse no Portal ProAcústica, no 

menu superior institucional ProAcústica, sub-menu Eleições 2017: 

 

1 | Edital AGO Eleições 

2 | Modelo do Requerimento de Registro de Chapas 

3 | Carta Eleições com orientação sobre votação 

4 | Credenciamento votação pessoal Anexo I 

5 | Credenciamento votação eletrônica Anexo II 

6 | Chapa(s) & Candidatos 

 

Certos de contarmos com sua participação e voto, subscrevemo-nos. 

 

 

Gilberto Fuchs de Jesus      Edison Claro de Moraes 

Presidente do Conselho de Administração   Presidente Diretoria Executiva 

 


