associação de pais, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do banco do brasil e da comunidade
Propósito: Fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias.
Visão: Ser reconhecida como uma associação que transforma a vida das pessoas com deficiência e das suas famílias e que promove o desenvolvimento de
uma sociedade inclusiva e solidária. Valores: ética, filantropia, respeito à diversidade, responsabilidade social, solidariedade, transparência.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O COLÉGIO DE DIRETORES, na forma dos Artigos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 do ESTATUTO SOCIAL
DA APABB, convoca os DELEGADOS eleitos, todos em pleno gozo de seus direitos, a participarem da
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a se instalar nos dias 26 e 27 de novembro de
2021, em formato presencial no Salão Turmalina do Braston VOA Business Hotel São Paulo, localizado
a Rua Martins Fontes, 330 - Consolação, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e em formato
virtual através da plataforma Zoom, iniciando-se às 9 horas em primeira convocação, com a presença
de metade mais um dos Delegados, e, em segunda convocação, uma hora depois, com a presença de
qualquer número de Delegados, para tratar da seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária:
a) Apreciar e deliberar sobre os Planos Anuais de Trabalho de 2022; e
b) Apreciar e deliberar sobre o Orçamento Anual para 2022.
Assembleia Geral Extraordinária:
a) Dar posse efetiva aos delegados interinos indicados conforme o Artigo 16, parágrafo 1º;
b) Deliberar, mediante proposta do Colégio de Diretores, quanto ao reajuste do valor mínimo de
contribuição dos Associados;
c) Outros assuntos de interesse geral da Apabb, sem caráter deliberativo.
Os associados em pleno gozo de seus direitos, de acordo com o que estabelece o artigo 5º do Estatuto
Social, poderão participar da Assembleia como ouvintes, segundo assegura o artigo 7º.

São Paulo (SP), 5 de novembro de 2021.
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