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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBIÉN GERAL ORDINÁRIA DA
FENASPE . FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E ANISTIADOS DO SISTEMA PETROBRAS E PETROS

O Presidente da Federação Nacional das AssociaçÕes de Aposentados,
Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros - FENASpE, no
uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da Federação, na forma
do Art. 8o.§ 1o, § 20 - alíneas "a", "b", "c" e "d" e s 3o.CONVOCA, nos
termos do presente Edital, todas as Associações filiadas, para participarem,
por intermedio de seus Delegados, previamente informados, da Assembteia
Geral Ordinária que será realizada na sede, localizada na Av. Rio Branco,
245, parte da sala 1205, Edifício Bokel, Centro , Cinelândia , Rio de Janeiro
, RJ, no dia 17 de fevereiro de 2023. com início às 14 horas, em primeira
chamada, com metade mais uma das representações das Associadas
presentes e, em segunda chamada, às 14 horas e 30 minutos, com
qualquer número de Delegados presentes. A Assembleia será realizada de
forma hibrida, presencial e virtual, através da plataforma a ser
oportunamente informada, para deliberar sobre os assuntos constantes da
seguÍnte Ordem do Dia: a) Prestação de Contas dos Orgãos da
administração da FENASPE, apresentando o Balanço Financeiro e
Patrimonial do exercício findo, acompanhada do Parecer do Conselho
Fiscal. b) Relatorio de Gestão, com apresentação das atividades realizadas
no exercício findo; c) Demonstrativos de alterações patrimoniais apuradas;
d) Quaisquer outras matérias, desde que explicitadas no Edital de
Convocação. A manifestação dos presentes poderá ser feita pelo WhatsApp
(21) 98487-8501, ou por mensagem via "chat" da plataforma que assegure
a identificação do participante e a segurança do voto, produzindo todos os
efeitos legais de uma
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