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EDITAL DE REABERTURA DA AGO
EXERCICIO DE 2020

O Presidente dos Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária CONVOCA os senhores associados 
para o prosseguimento da Assembleia Geral Ordinária designada para deliberação das contas 
e do relatório anual do Conselho Executivo da ANPPREV no exercício de 2020.

A Assembleia prosseguirá na modalidade virtual, conforme previsão contida no parágrafo úni-
co do art. 18 do Estatuto e regulamento aprovado pelo ATO REGULAMENTAR CONEX nº 04/21, 
através de sistema eletrônico de votação disponível no sítio da ANPPREV no período de 09:00 
horas do dia 23/09/2021 até às 18:00 horas do dia 24/09/2021.

Os documentos necessários à deliberação, inclusive o relatório de atividades, o parecer do 
Conselho Fiscal, relatórios de Auditoria Externa, impugnações e pareceres jurídicos, estão dis-
postos no sítio eletrônico da ANPPREV (área restrita) desde março/2021 e podem ser acessados 
para consulta, reanálise, esclarecimento de dúvidas e solicitação de providências através dos 
seguintes canais oficiais de comunicação da AGO:

• No período de 13/09/2021 a 22/09/2021: através do e-mail ago2020@anpprev.org.br.
• No período de 23/09/2021 a 24/09/2021: através de chat disponível no sistema de votação 

do sitio eletrônico da ANPPREV.

PROCEDIMENTOS:

1. De 13/09/2021 a 22/09/2021 – Reanálise, pelos associados, da documentação da AGO – 
EXERCÍCIO 2020 disponível no sítio eletrônico da ANPPREV (área restrita) com apresentação 
de perguntas e esclarecimento de dúvidas através do e-mail ago2020@anpprev.org.br;

2. De 23/09/2021, a partir das 09:00, até 24/09/2021, às 18:00 horas – deliberação sobre a or-
dem do dia.

ORDEM DO DIA A SER CUMPRIDA:

• Deliberação sobre o relatório anual das atividades do Conselho Executivo, exercício 2020;
• Deliberação sobre as contas do Conselho Executivo no exercício 2020.

13 de setembro de 2021

FRANCISCO MAURO DE SOUSA CARVALHO
Presidente
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