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Ano 3 - nº 73 - 20/04/2021

Assembleias Geral Ordinária e
Extraordinária em novos horários  

Dia: 29 de abril de 2021 (quinta-feira)
 
 

Assembleia Ordinária – Às 9 horas
 
Assuntos: Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Balanço Anual 2020, homologar o
resultado das eleições e dar posse aos membros eleitos para os Conselhos Deliberativo
e Fiscal.
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 Assembleia Extraordinária – Às 15 horas
 
Assunto: Homologar a eleição, pelo Conselho Deliberativo, do presidente e  vice-
Presidente da Diretoria Executiva.
 
Entenda porque duas assembleias:  Conforme estatuto, a escolha do presidente e
vice-presidente homologados na Assembleia Ordinária, não pode ocorrer no mesmo
evento. Para cumprir a regra, decidiu-se pela realização de uma extraordinária às 15
horas.
 
Lembre-se: Para participar das duas assembleias é preciso fazer a inscrição em cada um
dos links abaixo  (um da Assembleia Ordinária e o outro para a Assembleia
Extraordinária). Nesses dias e horários é só clicar e  aguardar as autorizações para
acesso aos eventos, que serão enviadas no e-mail indicado no ato da inscrição.  
 
Ambas assembleias serão realizadas na modalidade virtual em função da pandemia. As
cartas de convocação já foram encaminhadas para os associados. 
 
Links para acesso:
 
32ª Assembleia Geral Ordinária – 29/04/21 às 9 horas
https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?
MTID=e2b2fe45e7023e9e47506ca2837e8f003
 
35ª Assembleia Geral Extraordinária – 29/04/21 às 15 horas
https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?
MTID=e9847e8c88c54aeed5247519c1e53fc0c
 
O Relatório da Gestão 2020 está disponível em nosso site. Se preferir, clique aqui para
abrir o documento.
 
Contamos com sua presença!
A Diretoria

      
Mais informações pelo telefone (11) 3372-1000 e (13) 3288-1162

 

 

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/280/clicks/[id]/501
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/280/clicks/[id]/502
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/280/clicks/[id]/503
http://news.aaps.com.br/accounts/77320/messages/280/clicks/[id]/504


Para garantir o recebimento de nossos e-mails, adicione o e-mail faleconosco@aaps.com.br ao seu catálogo de
endereços. Respeitamos sua privacidade, caso não queira mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

http://news.aaps.com.br/accounts/77320/unsubscribes/280/[id]?emkt_c=[emkt_c]&emkt_v=[emkt_v]

