ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte - ABRAGESP - ,
no uso de suas atribuições e de acordo com o preconizado no artigo 22º do
Estatuto da ABRAGESP em vigor, CONVOCA os senhores associados, em dia
com a anuidade 2019, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que
se realizará no dia 10 de Setembro de 2019 (terça-feira), às 8h, com a presença da maioria simples de seus associados, ou seja, a metade mais um dos associados que tenham condições de participar e adotar as deliberações pertinentes; e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número de
presentes que tenham condições de participar da reunião e adotar as deliberações pertinentes, na Sala Joelmir Beting localizada no Allianz Parque, Rua
Palestra Itália, 200 2º andar - Perdizes – São Paulo - SP, com a seguinte ordem
do dia:
1. Apreciação das contas do mandato a expirar no dia 10 de setembro de
2019.
2. Alterações no Estatuto (Adequação a Lei 9615/98).
3. Eleição do Presidente, Vice-Presidente, Secretários, Tesoureiros, Conselho
Fiscal e Comissão Científica para o próximo mandato, 2019 - 2021 e consequente alteração de endereço, se for o caso, conforme prevê o parágrafo 2º do
Artigo 1º do Capitulo I do Estatuto da entidade.
4. Alteração de endereço de sede, se for o caso, conforme prevê o parágrafo
2º do Artigo 1º do Capitulo I do Estatuto da entidade.
5. Apresentação de candidaturas e votação para definição da sede do 11º
Congresso Brasileiro (CBGE).
6. Taxa de contribuição dos associados.
7. Posse da nova Diretoria, Conselho Fiscal e da Comissão Científica.
7. Assuntos Gerais.
São Paulo, 12 de Junho de 2019.
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