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EDITAL DE CONVOCACÅo DE ASSEMBL血A GERAL EXTRAORDENÅRRA

PARA ALTERACÅo DO ESTATUTO DA

ASSOCIACÅo DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FORMOSA/GO

A Associa辞O de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fomosa/GO, neSte ato rePreSentada por sua Presidente,

Sra.Iesa Galvao Lisboa Marchesano de Freitas, nO uSO das atribui96es que lhe s肴o conferidas pelo a巾igo 35,

II, do Estatuto, Para fins do artigo 25, I, CONVOCA todos os associados, atrav6s do presente Edital, Para

ASSEMBLERA GERAL EXTRAORDINÅRRA, que Ser各realizadanodia dezoito de ju血o de dois mil e

Vinte e um, aS quatOrZe horas em prmelra COnVOCa9aO e aS quatOrZe horas e trinta minutos, em Segunda

COnVOCa9fo, a Ser realizada em sua sede com endere9O na Avenida Tancredo Neves NO 269, Setor Sul,

Formosa/GO com a seguinte ordem do dia:

l. HomoIogar as altera96es estatut紅ias deliberadas pelo Conselho de Administra9肴O da Federapfo Nacional

das APAES em 20 de abril de 2021 para acrescer os incisos VⅡ.A e VⅡ.B no artigo 35 do estatuto padr肴o

das APAES, COm a Seguinte redap肴o:

Art. 35. Compete ao presidente:

VⅡ.A - Os recursos血1anCeiros mencionados no inciso VⅡ dever肴o ser movimentados por

meio de cheques nommalS, aSSinados pelo Presidente e pelo IO Diretor Financeiro ou por

meio ele仕∂nico, inclusive, POr meio de cart奮o magn6tico. (NR)

VⅡ.B - Na hip6tese de a movimenta9aO dos rec町SOS efedvar-Se POr meio ele廿6n土co,

inclusive, POr meio de cartao magnetico, fica auto五zado ao Presidente ou ao Tesoureiro a

utiliza9奮O desses meios de paganento de foma individual e isolada, POdendo realizar

PaganentOS, tranSfer台ncias, SaqueS, em血extratos, en血n, tOdas as opera96es宜nanceiras

necess血“ias a movimenta鈎O dos valores. (NR)

A Assembleia Geral sera constituida pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem,

quites com suas obrigap6es sociais e financeiras. (art.23)

Terao direito de votar os associados especiais que comprovem a mathcula e a frequencia regular h各pelo

menos l (un) ano nos programas de atendimento da Apae, e OS aSSOCiados contribuintes, eXigindo-Se destes a

ades肴o ao quadro de associados da Apae ha, nO m血imo, 1 (lm) ano, e que eSt匂am em dia com suas

Obriga96es sociais e financeiras. (art. 23, § 1O).

No caso de procura辞O, eSta dever各ter fima reconhecida em cart6rio, Sendo que o outongante e o outorgado

dever急o ser associados da Apae. (art. 23, §2O)

Nao se adr正血各mais de una procura9aO POr aSSOCiado especial ou contribuinte. (at. 23, §3?)・

A Assembleia Geral instalar-Se互em prmelra COnVOCa辞O, COm a PreSen9a da maioria dos associados, e, em

Segunda convoca9肴O, CO皿qualquer nhmero, meia hora d印ois, devendo ambas constarem dos editais de

COnVOCa9奮O, e nOS temOS do a請. 25, I, Para a finalidade de homoIogar as altera96es do estatuto, Sera eXigido

O VOtO COnCOrde da maioria simples dos associados da Apae na Assembleia Geral Extraordinaria

especialmente convocada para esse丘m. (art. 27, §血lico).
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