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PÁGINA CERTIFICADA

13 de Setembro  de 2021

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA

Vitória da Conquista – 13 de setembro de 2021

A Diretoria da “ACATACE - Associação dos Comerciantes Atacadistas de Hortifrutigranjeiros do CEASA 
de Vitória da Conquista/BA”. Cumprindo com as determinações do artigo17, I do Estatuto, vem, tempesti-
vamente e respeitosamente CONVOCAR os Associados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada na Av. Juracy Magalhaes, s/n, na área de convivência, no dia 23 de setembro de 2021 
(quinta-feira) em primeira chamada às 10h30min e, se não tiver presente pelo menos 2/3 (Dois terços) dos 
Associados na primeira, será realizada com a segunda chamada às 11h com qualquer número de Asso-
ciados presentes, respeitando quórum legal dos membros da Diretoria, com a finalidade especifica de ser 
apresentado aos senhores Associados sobre à matéria da seguinte ordem do dia:

a) Tratativa sobre a permanência na Juracy Magalhães;
b) Tratativa sobre a concessão do terreno no Bairro S. Pedro;
c) Apresentação de Novos Associados;
d) Recomposição do cargo de Segundo Secretario.

Salienta-se a importância de todos, tendo em vista a relevância dos assuntos a serem tratados. Em 
caso de representação o outorgante deverá apresentar a procuração conforme as determinações do artigo 
654 do Código Civil ao outorgado. Fica registrado que a presente convocação respeitou seu prazo e sua 
divulgação em meios de comunicação, conforme previsão em estatuto.

Em virtude ao pedido de desligamento do Segundo Secretario se faz necessário a recomposição nessa 
assembleia. Sendo assim, o associado que tiver interesse em pleitear o cargo, comparecerá junto a secre-
tária da ACATACE até o dia 22 de setembro de 2021 às 12h e formalizar um termo de inscrição pra que seja 
acostado na cédula de votação o nome dos candidatos. Registra-se que o candidato/associado tem que 
está em dias com suas contribuições junto ao setor financeiro e administrativo da associação.

CATACE a realização da assembleia, serão seguidos os protocolos de distanciamento recomendados 
pela Organizações de Saúde e decretos municipal/estatual, portanto o uso de MÁSCARA de proteção é 
OBRIGATÓRIO a todos os participantes.

Agradecendo o seu comparecimento, subscrevo-me atenciosamente.

Diretoria da ACATACE 

Ronaldo Carvalho
Presidente
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