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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Edital de Reconvocação 

 
Pelo presente edital, ficam reconvocados, nos termos do artigo 25 do estatuto social, todos os 
associados com direito a voto e que estejam em dia com as suas obrigações estatutárias, para 
se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que será instalada na sede do Circolo Italiano San 
Paolo na Avenida São Luiz nº 50, 1º andar, São Paulo, Capital, no dia 23 de junho de 2020, 
às 20h00m, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados 
com direito a voto, ou às 20h30m horas, em segunda convocação, caso não seja verificado o 
quorum estatutário na primeira convocação, com a presença de qualquer número de associados 
com direito a voto, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Leitura e aprovação das atas de assembleias anteriores que ainda estejam 
pendentes de aprovação; 

2) Referendo das decisões tomadas pelo Conselho de Administração no 
período de 15/03/2020 a 23/06/2020, especialmente a resolução de 
prorrogação dos mandatos de 25/03/2020; 

3) Discussão e aprovação do Relatório Moral, Social e Financeiro (prestação de 
contas) do exercício de 2019; 

4) Discussão e aprovação do balanço patrimonial do exercício de 2019; 
5) Discussão e aprovação da previsão orçamentária para o exercício de 2020; 
6) Eleição do Presidente, do Vice-Presidente, de 13 (treze) membros titulares e 

de 2 (dois) membros suplentes do Conselho de Administração e de 2 (dois) 
membros titulares mais 2 (dois) membros suplentes do Conselho Fiscal, 
cujos mandatos excepcionalmente se iniciarão em 30/06/2020, com término 
previsto para 30/04/2022. 

Para o cumprimento do quinto e último item da ordem do dia, nos termos do artigo 
30 do estatuto social, serão nomeados, dentre os associados presentes, o 
Presidente da Mesa Eleitoral e 2 (dois) escrutinadores, após o que os trabalhos da 
assembleia serão suspensos e retomados às 10h00m do dia 24 de junho de 
2020 para realização das votações por escrutínio secreto, encerrando-se o 
processo de votação às 21h00m do mesmo dia. Após o encerramento, os votos 
serão apurados pela Mesa Eleitoral, que proclamará os resultados e convocará os 
eleitos para tomarem posse em 30/06/2020, lavrando-se de imediato a respectiva 
ata. 
O presente ato se destina a reconvocar a assembleia geral ordinária convocada 
inicialmente para os dias 24 e 25/03/2020, que foi adiada sine die em razão da 
superveniência da pandemia de Covid-19 e da decretação de quarentena no 
Município de São Paulo, devendo ser respeitados todos os atos eleitorais já 
praticados. 
São Paulo, 03 de junho de 2020. 
 
 

Bruno Amadei Sandin 
Presidente 


