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EDITAL Nº. 01/2019 – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAODINÁRIA 

 

O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
ao Financiamento do Terrorismo – IPLD, CPNJ 28.747.965/0001-61, com 
sede na Rua Carlos Villalva, nº 118, 7º. andar, Conjunto 75, Vila Guarani (Zona 
Sul), São Paulo, SP, CEP 04307-000, Brasil, Telefone +55 11 5013-3395, sítio 
eletrônico www.ipld.com.br,  CONVOCA por intermédio de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por seu Presidente Robinson Fernandes, 
todos os associados, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
na sede, às 19h (dezenove horas) do dia 25 de fevereiro de 2019, com a 
seguinte ordem do dia:  

1. Prestação, e submissão à apreciação da Assembleia Geral para eventual 
aprovação, das contas da gestão 2017-2019 até a presente data; 

2. Apresentação dos eleitos para o mandato 2019-2021 cujo processo eleitoral 
foi previsto pelo Edital nº 01/2018, e/ou eleição, tomada por escrutínio secreto 
ao teor do artigo 12 do Estatuto do IPLD, para o preenchimento dos cargos vagos 
para o referido mandato entre os presentes que se candidatarem ou mesmo para 
chapa completa no caso de eventual deserção no processo eleitoral 
anteriormente estabelecido;  

3. Eleição, para o cumprimento do mandato 2017-2019, se por ventura vagarem 
cargos da Diretoria Executiva e/ou do Conselho Fiscal até a Assembleia Geral 
Extraordinária convocada por meio do presente edital, incluindo-a, tomada por 
escrutínio secreto ao teor do artigo 12 do Estatuto do IPLD, dentre os presentes 
que desejarem se candidatar e/ou dentre os correspondentes cargos eleitos para 
o mandato seguinte, precedida de submissão à deliberação da referida 
Assembleia Geral, nos termos do artigo 48 do Estatuto do IPLD, do(s) 
eventual(is) pedido(s) de renúncia(s) que surgir(em). 

 A Assembleia Geral instalar-se-á em Primeira Convocação às 19h 
(dezenove horas) com a presença da maioria absoluta dos associados e, em 
Segunda Convocação às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) do dia 
25/02/2019 com qualquer número. 

 Publique-se e afixe-se. 

    São Paulo, 7 de fevereiro de 2019.  

 
ROBINSON FERNANDES 

Presidente do IPLD 


