CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017
O INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS DE SÃO PAULO - IBEF SP,
convoca todos os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em sua sede
na Av. Juscelino Kubitschek, 1726, 15° andar, conjunto 151, às 18h30 em primeira convocação
e às 19h00 em segunda e última convocação, no dia 15 de fevereiro de 2017, com a seguinte
ordem do dia:
i.
ii.

Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do IBEF SP para o biênio
2017 e 2018;
Outros Assuntos de interesse da Entidade.
Conforme previsto no Estatuto Social do IBEF SP, os associados interessados em participar
como candidatos às eleições do IBEF SP deverão organizar-se em chapas contendo de 6 (seis)
a 9 (nove) integrantes para o Conselho de Administração e 6 (seis) integrantes para o Conselho
Fiscal, nos termos do artigo 20 e parágrafos e observado o disposto nas letras "d" e “e” do artigo
13 deste Estatuto. Somente poderá votar ou ser votado para qualquer cargo eletivo da
administração, o associado que tenha cumprido, no mínimo, o período ininterrupto de 6 (seis)
meses de associação à Entidade.
As chapas deverão ser inscritas impreterivelmente até a data limite de 16 de janeiro de 2017 e
poderão ser registradas de duas formas distintas: (1) entrega física na secretaria do IBEF SP ou
(2) enviadas por email anexando arquivo escaneado. Somente serão consideradas válidas as
chapas que se apresentem completas com (i) Nome da Chapa; (ii) Nome completo dos
integrantes para os Conselhos de Administração e Fiscal e respectivas assinaturas. A opção de
inscrição por email deverá ser enviada, até à data, aos seguintes destinatários:
1. Presidente do Conselho de Administração, Henrique Luz - henrique.luz@pwc.com
2. Secretário Geral, Rubens Batista - sg@ibefsp.com.br
Atenção: Informamos que o IBEF SP estará em recesso de final de ano a partir de 21 de
dezembro de 2016, retornando dia 10 de janeiro de 2017. Nesse período as inscrições de
Chapas, a serem registradas até a data limite, deverão ser enviadas obrigatoriamente por email,
seguindo as instruções acima.
Aguardamos a presença dos colegas, no dia 15/02/17, prestigiando o processo eleitoral de
nossa Entidade.
São Paulo, 16 de Dezembro de 2016.
Henrique Luz
Presidente do Conselho de Administração
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