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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA 

Brasília,  17 de março de 2022 

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

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

CONVOCA as associações membro da entidade, de acordo com Art. 5º do Estatuto aprovado em 20 

de abril de 2018, com as devidas alterações ocorridas (outubro de 2018, setembro de 2019, 11 de 

dezembro de 2021) para Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Eleição de nova diretoria, para mandato 

de dois anos, conforme Art. 6º do Estatuto em vigor. Essa AGO será realizada no dia 21/05/2022 às 

16h em 1ª convocação e às 16h30 em 2ª convocação, online por meio da Plataforma ZOOM, 

cujo link será enviado uma semana antes da AGO, para tratar da seguinte pauta:   

 

1) Apresentação do relatório de atividades da diretoria (2020/2022) desenvolvido durante 

sua gestão, de acordo com Art. 7º do Estatuto vigente;  

2) Apresentação da(s) Chapa(s) inscritas para as Eleições e Plano de Intenção, com a(s) 

presença do(s) Presidente(s) da(s) Chapa(s), de acordo com Art. 7º do Estatuto vigente;  

3) Eleição e Posse de nova diretoria e conselheiros fiscais.   

 

A(s) Chapa(s) e Plano(s) de Intenção devem ser encaminhadas previamente ao email 

fbpf.secretaria@gmail.com entre os dias 17 de março até 17 de abril de 2022. A diretoria da 

FBPF, a partir do email da Secretaria da FBPF, se encarregará de comunicar às Associações 

membro da FBPF a(s) Chapa(s) inscrita(s) e seu(s) devido(s) Plano(s) de Intenção a partir do 

dia 18 de abril de 2022, de acordo com Art. 7º do Estatuto em vigor. Outras formas de 

divulgação das Chapas inscritas e seus Planos de Intenção serão realizadas (site da FBPF e 

redes sociais). As candidaturas individuais ao Conselho Fiscal da entidade serão apresentadas 

no dia da AGO de eleição, em 21 de maio do corrente, quer presencialmente na AGO quer 

por meio de procuração simples pelo candidato/a assinada. Somente as Associações ativas que 

efetivaram a quitação da cotisação anual referente ano de 2022 são aptas para votar nesta 

eleição de acordo com o estatuto da entidade. 

 

Denise Gisele de Britto Damasco 

Presidente da FBPF (2020/2022) 
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