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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

A Diretoria 2022 da Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos (APCAL) vem, 

no uso de suas atribuições asseguradas pelo Estatuto Vigente (Art. 18 e Art. 19, parágrafo 2), 

convocar todos os seus associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser 

realizada dia 23 de maio de 2022, às 18hrs, através da plataforma digital Google Meet.  

Art. 18 – A Assembleia Geral realizar-se-á, 

extraordinariamente, quando convocada: I – pelo 

presidente da Diretoria; II – pela Diretoria; III – pelo 

Conselho Fiscal; IV – por requerimento de 1/5 (um 

quinto) dos associados, desde que os requerentes estejam 

quites com as obrigações sociais. 

 

§ 2 – Os associados que não puderem comparecer 

pessoalmente ou por procuração poderão manifestar seu 

voto por outro meio que seja estabelecido pela diretoria, 

conforme descrito no regimento interno, e manifestado 

até o dia e horário da Assembleia. 

 

Pauta única: Decisão da Diretoria sobre o comportamento equivocado de um dos 

associados da APCAL. O link para acesso à sessão digital será disponibilizado antes do início da 

1° Convocação para todos os associados que demonstrarem interesse, sendo que os interessados 

deverão instalar antemão o aplicativo em seus smartphones / computadores pessoais, bem como 

deverão entrar em contato com a APCAL pelo e-mail apcal.diretoria@gmail.com, até as 16h45 

do dia de realização da Assembleia, a fim de informarem os dados para envio do link, bem como 

receberem todas as demais orientações e suporte técnico por ventura necessários. 

A AGE se instalará em 1° Convocação às 18h, mediante presença de 50% + 1 do total de 

associados (Art. 18 do Estatuto Vigente). Não havendo quórum em 1° Convocação, a AGE se 

instalará em 2° Convocação, às 18:30h, com qualquer número de presentes. 
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Piracicaba, 03 de maio de 2022 

 

 

                

___________________________________              _________________________________ 

                Diego Pádua de Almeida                                    Jaine de Oliveira Simonetti 

             Presidente da APCAL 2022                            Primeira Secretária APCAL 2022 

 


