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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

AGE VIRTUAL da Federação Brasileira dos Professores de Francês  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Brasília, 02 de setembro de 2019 

 

DENISE GISELE DE BRITTO DAMASCO, representante legal da Federação Brasilieira dos 

Professores de Francês – FBPF - inscrita no CNPJ 01.177.203/0001-10, por meio deste edital 

CONVOCA todas as associações-membro dessa Federação para a Assembleia Geral Extraordinária 

com Pauta Única: Reforma Estatutária, referente ao Art. 4º, de acordo com decisão de AGO de 

14/12/2018, sendo que essa AGE será realizada por meio digital, ou seja, pela votação por e-mail com 

cédula de votação própria a ser encaminhada em anexo ao Edital de Convocação aos associados, cédula 

de votação que deverá ser endereçada ao correio eletrônico: fbpf.secretaria@gmail.com. As 

associações-membro poderão votar por meio dessa cédula própria a partir da data da abertura desse 

Edital de Convocação – 2 de setembro -  até o dia  19 de setembro do corrente, quando serão 

contabilizados os votos das associações-membro e divulgados até 21 de setembro de 2019 aos 

associados. 

 

PAUTA UNICA: ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA – ART. 4º  

 

• Mudança do Art. 4º do Estatuto da FBPF, de acordo com  decisão em AGO realizada no dia 14 de 

dezembro de 2018, que prevê nova redação, a saber: onde se lê “até o final de maio de cada ano”, 

leia-se “até o final de março de cada ano”; onde se lê “ com um  (01) até cinquenta (50) membros”, 

leia-se “com um (01) até trinta (30) membros”, onde se lê  “com cinquenta e um (51) até cento e 

cinquenta (150) membros”, leia-se “com trinta e um (31) até cem (100) membros”; onde se lê “a 

partir de cento e cinquenta e um (151) membros, leia-se “a partir de cento e um (101) membros.” 

 

• Acréscimo da seguinte redação ao Art. 4º, de acordo com decisão em AGO realizada no dia 14 de 

dezembro de 2018: “A partir do mês de março, haverá reajuste no valor da cotização anual, 

sucessivamente: de abril a junho; de julho a setembro; outubro a dezembro”.  

 

 

                                                                                                                            

Denise Gisele de Britto Damasco 

Brasília, 02 de setembro de 2019. 
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