EDITAL DE RETIFICAÇÃO/REPUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
O Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante, CAMP de Mogi-Guaçu,
por seu Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Flávio Ronaldo de Camargo, torna
público que:
Considerando o Decreto Municipal nº 25.042/2020, que determinou medida de
quarentena, a partir das 00 (zero) horas e 01 (um) minuto do dia 02 de março
até às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 08 de março
de 2021 no município de Mogi-Guaçu;
Considerando o Decreto Estadual nº 65.545/2020 que categorizou todo o Estado
de São Paulo em medidas restritivas de circulação em acordo a fase vermelha
do Plano São Paulo, entre os dias 06 a 19 de março de 2021; e
Considerando a situação Pandêmica atual e as restrições de reunião presencial:
Decide alterar a data da assembleia geral ordinária, convocada por edital
público, publicada no jornal Gazeta Guaçuana, do dia 13 de fevereiro de 2021,
edição de sábado, caderno 4a que convocava para Assembleia Geral Ordinária
em 09 de março de 2021 na sede da Instituição às 17h30min.
E por meio deste Edital de convocação Retifica e Republica o presente edital
de convocação de Assembleia Ordinária , e convoca todos os membros ativos,
efetivos e em gozo de seus direitos para participar da Assembleia Geral
Ordinária, dadas a circunstância de urgência e pautada no art. 32,34 e 38 do
estatuto vigente, que realizar-se-á em caráter remoto no dia 12 de março de
2021 às 17h30min em primeira convocação e as 18h em segunda convocação
deliberando com a maioria dos presentes, do qual o link estará disponível para
participação, na página www.campmogiguacu.org.br, e re-ratifica a ordem do
dia: 1) Aprovação do balanço 2020, 2) Outros assuntos de interesse da
instituição

Mogi Guaçu, 08 de março de 2021.

Flávio Ronaldo de Camargo
Presidente

Afixado no mural do CAMP em 09.03.2021
Publicado no site e facebook do CAMP na mesma data

