ABRALEITE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE LEITE
CNPJ 28.376.088/0001-60
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores associados da ABRALEITE Associação Brasileira dos Produtores de Leite
convocados a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 30 de outubro de
2020, a partir das 14:00 horas com a presença de 2/3 do corpo associativo, ou, não estabelecido esse quórum, a
partir das 14:30 horas com a presença de qualquer número de associados, para apreciação da pauta seguinte.
Em caráter ordinário:
a) apreciação das contas da administração, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras relativas aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.
E em caráter extraordinário:
b) deliberação acerca da prorrogação dos mandatos dos Diretores e dos Conselheiros da
Associação, decidida pela Diretoria em exercício ad referendum dos senhores associados, em razão da pandemia da
Covid-19;
c) indicação da Comissão Eleitoral que conduzirá a eleição da Diretoria, do Conselho
Consultivo e do Conselho Fiscal para o triênio 2021/2023;
d) apreciação, discussão e votação acerca de proposta de incorporação da Associação
Brasileira dos Produtores de Leite - Leite Brasil.
Ainda em razão da pandemia da Covid-19, a Assembleia se realizará exclusivamente de maneira
remota, por vídeo conferência, e, para tanto, um link será disponibilizado aos associados no site da Associação, a
partir das 12:00 horas do dia da sessão, para participação no certame.
Os associados que desejarem participar da Assembleia serão identificados ao ingressar na vídeo
conferência, e só terão direito de se manifestar e votar os associados contribuintes, admitidos há mais de dois anos,
que estiverem quites com os cofres da Associação (art. 6º, § 2º, do Estatuto Social). Caso o associado queira se
fazer representar por procurador, o instrumento de procuração para esse fim específico deve ser apresentado à
Associação com pelo menos 24 horas de antecedência.
Encontram-se disponibilizados no site da Associação, as demonstrações contábeis relativas aos
exercícios de 2017, 2018 e 2019, o Relatório da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal. Também encontram-se
disponibilizados no site da Associação uma Justificação para a pretendida incorporação da Leite Brasil, assim como
um Protocolo de Incorporação, que foram firmados pelos dirigentes das duas entidades, para submissão e eventual
aprovação nas respectivas Assembleias de Associados.
A presente convocação está sendo aviada mediante aviso fixado na sede social, pelo site da
Associação, por meios digitais aos associados devidamente cadastrados, e também pela imprensa local da sede da
Associação.
Brasília, 14 de outubro de 2020.
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