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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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 Extraordinária a se realizar no dia 15 de 

dezembro 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 16h00 em primeira convocação e às 18h00 em segunda e última 

convocação.  

 
 
A pauta da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada é: 

 

1. Alteração do Estatuto Social da Associação para a inclusão de artigos autorizando a 

Sociedade a atuar como entidade associada a instituto e/ou associação destinado a emitir 

certificações de qualificação técnica, alterando os artigos 3º e 5º do Estatuto Social;   

 

2. Alteração da nomenclatura do cargo de Presidente-Executivo Estatutário para Diretor 

Executivo Estatutário nas cláusulas 22, 30, 31 e 42 do Estatuto Social; 

 
3. Alteração do artigo 31 do Estatuto Social para permitir que as reuniões de diretoria possam 

ser realizadas de forma eletrônica, com a possibilidade da inclusão de itens na pauta por meio 

de correio físico ou eletrônico; 

 
4. Alteração do artigo 32 do Estatuto Social para que em caso de vacância, impedimento ou 

ausência do Diretor-Presidente, estarão autorizados a substituí-lo na reunião de diretoria, 

sucessivamente, o Vice Diretor-Presidente e o Secretário Geral. 

 
                                                São Paulo,16 de novembro de 2022 

 

                                                                          

                                          _______________________________ 

Daniel Emilio de Bruin 
Diretor-Presidente 


