
CHAMADA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE LACNIC 
 
 

Convoca-se aos sócios de LACNIC à Assembleia Ordinária de Sócios do Registro de 
Endereçamento da Internet para a América Latina e o Caribe (LACNIC) que será realizada 
em 7 de maio de 2019 às 16 horas em primeira chamada, e às 16h30 em segunda chamada 
no Centro de Convenções do Barceló Bávaro Beach Resort, Punta Cana, República 
Dominicana. 
 
A Assembleia é convocada a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
1) Designação de Presidente e Secretário da Assembleia; 
 
2)  Considerar e aprovar a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, relatório 
dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal até 31 de dezembro de 2018.  
 
3) Designação de dois sócios para a assinatura da ata. 
 
Assim mesmo, fica à disposição dos Sócios no site de LACNIC um modelo de Procuração 
autorizando os representantes dos Sócios a comparecerem e votarem na Assembleia 
Ordinária em sua representação e a memória, balanço geral, inventário, gastos e recursos, 
relatório dos Auditores Externos e relatório da Comissão Fiscal.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
             ______________    ____________ 

Esteban Lescano        Wardner Maia 
Secretário                   Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente documento e / ou informação foi redigido em idioma espanhol, em virtude de essa língua ser a língua oficial no 
Uruguai, país onde LACNIC está estabelecido e cujas regulamentações deve cumprir. Da mesma forma, os documentos e/ou 
informações não oficiais também são redigidos em espanhol, em virtude de essa língua ser a mais usada entre a maioria dos 
assessores e funcionários de LACNIC para trabalhar e se comunicar.  Não obstante isso, fazemos nossos melhores esforços 
para que a tradução dos mesmos seja confiável e constitua um guia para nossos associados não falantes de espanhol, no 
entanto, pode que existam discrepâncias entre a tradução e o documento e/ou informações originais escritos em espanhol. 
Em qualquer caso, sempre prevalecerá o texto original redigido em espanhol. 


