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IRIVIANDADE DA SANTA CASA DE IVIISERIC6RDIA DE PIRASSSuNUNGA

EDITAL DE RETIFICACAO DE CONVOCACAO DE

ASSEMBLEIA GERAL

A    lrmandade    da    Santa    Casa    de     Miseric6rdia    de     Pirassununga,     CNPJ
54.848.361/0001-11,    com    sede   nesta   cidade,    atrav6s   do   seu    Provedor   que   este
subscreve,   RESOLVE   RETIFICAR  o   Edital   de   Convocacao   de  Assembleia   Geral
publicada no dltimo dia  11/06/2021,  nos seguintes termos:

A    lrmandade    da    Santa    Casa    de    Miseric6rdia    de    Pirassununga,    CNPJ
54.848.361/0001-11,  com  sede  nesta cidade,  atrav6s do  seu  Provedor que este
subscreve,   faz   saber   a   todos   quantos   o   presente   edital   virem   ou   dele
conhecimento tiverem,  em  especial  aos  lrmaos  desta  Entidade filantr6pica,  que
sera realizada Assembleia Geral,  para fins do disposto no artigo  19, § 1 a e 2°,  do
Estatuto   da   lrmandade,   no   dia   29.06.2021   no   Audit6rio   da   Administragao
(Iocalizado  a  Rua Capitao Vasconi,  com  entrada  pela  Recepcao),  nesta  cidade,
as 19hoo (dezenove r`oras), em primeira convocaeao,  com a presenga minima
de 25 (vinte e cinco)  irmaos,  ou as 19h30 (dezenove horas e trinta minutos),
em   segunda   convocaeao,   com   qualquer   ndmero   de   lrmaos,   para   tratar  e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1-    Eleioao    e    Posse    de    membros    para    a    composicao    da    lvlesa
Administrativa   e   Conselho   Fiscal   da   lrmandade   da   Santa   Casa   de
Miseric6rdia de Pirassununga.

Os irmaos que estiverem no gozo dos seus direitos e desimpedidos,  nos termos
do Artigo  11,  do  Estatuto  da  Entidade,  estao  convocados  para  participarem  da
Assembleia Geral, atrav6s da publicaeao deste edital.

Assim,  para os devidos fins e que nao pairem quaisquer duvidas sobre a eleieao
referida,  s6 poderao votar os  irmaos que  estiverem  quites com  suas obrigae6es
sociais  (Estatuto-  art.  22,  §5°)  e  serem  votados  aqueles  que  constarem  das
chapas  devidamente registradas com  ate 05  (cinco)  dias tlteis de antecedencia,
na sala da Secretaria desse Conselho, a Rua Capitao Vasconi, com a Secretaria
Nafalia e deferidas pelo Conselho Superior, encerrando-se portanto as inscrie6es
as 18 horas do dltimo dia de prazo, ou seja: 22/06/2021.


