
PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA AFABAN SOROCABA ASSEMBLEIA DE FEVEREIRO 2022

HOJE ALTERAÇÃO PROPOSTA

ARTIGO 8º - As eleições e posse da Diretoria

Executiva e do Conselho Fiscal serão promovidas

pela Assembleia Geral Ordinária de 2 (dois) em 2

(dois) anos, nos anos pares, na primeira quinzena do

mês de março. A eleição acima deverá ser realizada

em AGO, especialmente convocada para tal fim,

sendo que os votos serão recebidos na sede da

AFABAN. Será permitida a reeleição no cargo de

Presidente.

ARTIGO 8º - As eleições da Diretoria Executiva e do

Conselho Fiscal serão promovidas pela Assembleia

Geral Ordinária na primeira quinzena de outubro,

a cada 3 (três) anos, a contar de outubro de 2022.

A eleição acima deverá ser especialmente

convocada para tal fim, sendo que os votos serão

recebidos na sede da AFABAN SOROCABA, não

sendo permitido o voto por procuração. Será

permitida a reeleição no cargo de Presidente e

demais diretores.

§ único - A posse ocorrerá na mesma assembleia da

eleição e logo após a proclamação do resultado.

§ único – A posse da Diretoria Executiva e do

Conselho Fiscal, ocorrerá no primeiro dia útil de

abril do ano seguinte ao da eleição, a contar de

abril de 2023.

ARTIGO 12 – LETRA ‘i’ ARTIGO 12 – LETRA ‘i’

(i) apresentar à Assembleia Geral Ordinária relatório

circunstanciado de suas atividades, balanço e contas

dos últimos 2 anos anterior, mediante prévia

apreciação e parecer do Conselho Fiscal;

(i) Apresentar à Assembleia Geral Ordinária,

relatório circunstanciado de suas atividades,

balanço e contas dos últimos 3 anos anteriores,

mediante prévia apreciação e parecer do Conselho

Fiscal;



ARTIGO 16º ARTIGO 16º

Ordinariamente: Ordinariamente:

a) bienalmente, nos anos pares, na primeira

quinzena do mês de março, para deliberar o parecer

conclusivo do Conselho Fiscal sobre as contas dos

exercícios anteriores;

a) A cada 3 (três) anos , na primeira quinzena do

mês de outubro, a partir de outubro de 2022, para

deliberar o parecer conclusivo do Conselho Fiscal

sobre as contas dos exercícios anteriores;

b) bienalmente, nos anos pares, na primeira

quinzena do mês de março, para eleger e empossar

os membros da Diretoria Executiva, os Diretores

Suplentes e o Conselho Fiscal.

b) A cada 3 (três) anos, a partir de outubro de

2022, para eleger os membros da Diretoria

Executiva, os Diretores Suplentes e o Conselho

Fiscal;

c) A cada 3 três anos, a partir de primeiro de abril

de 2023, para empossar os membros da Diretoria

Executiva e do conselho Fiscal, que foram eleitos

na AGO de outubro do ano anterior.

ARTIGO 22º ARTIGO 22º

§ único – No caso de houver somente uma chapa

inscrita, a AGO será encerrada assim que os

presentes façam a aclamação. Incumbe ao

Presidente da Assembleia Geral Ordinária proclamar

os nomes dos eleitos e providenciar a posse, que se

dará na mesma Assembleia da eleição.

§ único – No caso de houver somente uma chapa

inscrita, a AGO será encerrada assim que os presentes

façam a aclamação. Incumbe ao Presidente da AGO

proclamar os nomes dos eleitos, que tomarão posse no

primeiro dia útil de abril do ano subsequente ao da

eleição.


