
 
 

 

 Associação Profissional 
 dos Geólogos de Pernambuco               Afiliada à: 
 
 

Estrada do Arraial 3824 – Casa Amarela – 52070-230 Recife/PE- - CNPJ – 11.497.047/0001-29 

Fones: 81.99683-9473 - 81. 99638-2369 – 81.98744-2758 – www.agp.org.br – geornalagp@gmail.com 

 
 
 

Associação Profissional dos Geólogos de Pernambuco - AGP 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGE 

 
Pelo presente Edital, nos termos dos artigos 21º, 23º, 24º, 25º e 26º do 
Estatuto, ficam convocados os senhores sócios da AGP, quites com as 
obrigações sociais conforme artigo 8º do Estatuto, através da sua Diretoria, 
para participar da AGE que se realizará, no próximo dia 30 de junho de 2021, 
às 18 horas em primeira convocação com quórum mínimo de 50% dos sócios 
quites; ou com qualquer número de presentes, em segunda convocação, às 
19:00 horas.  
 
Esta AGE está sendo convocada com o objetivo de evitar que a entidade fique 
acéfala pelo decurso de prazo do mandato dessa diretoria, diante do quadro 
originado pela suspensão da eleição da diretoria para o período 2021-2023. 
Ao longo do prazo de prorrogação do mandato, o que sugere-se seis meses, 
será concluída a revisão, reforma e retificação do estatuto, ocasião em que 
será incluída previsão de constituição de comissão eleitoral; autorização para 
realização de assembléias e reuniões através de vídeo conferência; 
convocação (em geral) atraves das redes sociais; exclusão da vedação para 
que estrangeiro ocupe a presidência dessa Associação, entre outras sugestões 
que serão levadas para deliberação e votação em nova AGE, bem como, o seu 
competente registro no cartório de títulos e documentos.  
 
Referida AGE, o qual se convoca com data e horário supracitados, será 
realizada através de videoconferência, em virtude da pandemia do 
coronavírus, cujo link será divulgado, com a devida antecedência, através das 
redes sociais da AGP.  
 
 
 

Recife/PE, 23 de junho de 2021. 
 

 
Lucila Ester Prado Borges 

Presidente 
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