
 

 

 

 

 

 

 

 
Florianópolis, 28 de fevereiro de 2019. 

 
 
Prezados Associados, 
 
 
 
No sábado dia 23/02/19 foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária com o 
objetivo de alterar dispositivos do Estatuto Social. 
A Assembleia aprovou 39 propostas que estão sendo submetidas à referendo dos 
associados. 
As propostas aprovadas, estão aglutinadas por assuntos e distribuídas em três 
colunas: na primeira a redação atual, na segunda a redação proposta e na terceira as 
explicações e razões das propostas de alterações do Estatuto. 
Com o objetivo de racionalizar e facilitar a votação destas propostas, nas cédulas de 
votação elas também foram distribuídas por blocos de contemplam assuntos afins. 
São seis blocos com assuntos interligados, portanto, serão seis votos. O associado 
vota em cada um dos blocos. 
Caso concorde com as propostas de alterações contidas no bloco assinale a opção 
CONCORDA, caso discorde das propostas assinale a opção NÃO CONCORDA, e, 
caso não queira se manifestar assinale a opção ABSTENÇÃO. 
Junto com as propostas, segue um envelope padronizado para retorno, já selado e 
identificando o associado votante, devendo este envelope padronizado conter a 
expressão “REFERENDO”. 
Dentro do envelope padronizado para retorno deverá ser colocado o envelope menor, 
que conterá a cédula de votação.  
Para seu voto considerado, o envelope padronizado deverá ser remetido o quanto 
antes pelos correios.  Os envelopes serão coletados diariamente na caixa postal da 
AFFESC, e a última coleta ocorrerá no prazo final previsto pelo Edital, ou seja, dia 
21/03/2019. 
O voto por via postal será desconsiderado e sequer apurado caso o eleitor tenha 
exercido o direito ao voto por meio eletrônico. 
 
Associado, contamos com sua manifestação e seu voto! 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Inácio Erdtmann 
Diretor Presidente da AFFESC 
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