EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO – ABRACOM
CNPJ nº 05.211.047/0001-18

A diretoria da Associação Brasileira das Agências de Comunicação - ABRACOM, associação
civil sem fins lucrativos, sediada rua dos Pinheiros, 498 - 9º andar, Pinheiros - CEP: 05422-902,
no Munícipio e Estado de São Paulo, por seu Diretor-Presidente, convoca todos os seus
associados para participar da Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 27 de abril de
2022, em formato presencial, na Rua George Ohm - 206 - Edifício LWM - Torre A - 23°andar cobertura, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04576-020, e virtual por meio da plataforma
Zoom, às 17h00 em primeira convocação e às 18h00 em segunda e última convocação.
A pauta da Assembleia Geral Ordinária ora convocada é:
1. examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e relatórios da Diretoria do exercício
de 2021, através de apresentação de parecer do Conselho Fiscal; e
2.

examinar, discutir e votar as propostas orçamentárias para o exercício de 2022.

3. eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2022-2024 em razão da
renúncia de todos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.
O prazo para registro das candidaturas para membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal começa
fluir a partir da publicação do edital de convocação até antes do início da AGO. O registro deverá
ser feito junto à secretaria geral da Associação.
As associadas poderão indicar até 02 (dois) representantes para a formação de uma Comissão
Eleitoral junto com 02 (dois) representantes das associadas indicados pela Diretoria.

São Paulo, 18 de março de 2022

_________________________________________
Daniel Emilio de Bruin
Diretor-Presidente
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