EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS;
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – 09/12/2019 (segunda-feira)
Associação Paulista de Imprensa “Palácio da Imprensa” - “A Casa do
Jornalista”, convoca todos os senhores associados, na forma dos Artigos
116º, 117º e 118º do Estatuto Social, a participarem da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária a serem realizadas na sede da entidade, localizada na Rua Álvares
Machado, 22, Edifício “JORNALISTA ADOLFO LEMES GILIOLI”, 1º andar no
“AUDITÓRIO PAULO ZINGG”, no centro de São Paulo, no dia 09 de dezembro de 2019
(segunda-feira), com inicio às 17:00h para a primeira convocação, com a presença de
no mínimo 100 associados quites com suas anuidades junto a entidade, apresentando a
credencial atualizada, e, em segunda convocação, às 17:30h, com o quórum mínimo de
10 associados , suficiente para a deliberação do assunto da ordem do dia da Assembléia
Geral Ordinária: 1.Apresentação do Relatório de Realizações da Diretoria
Executiva, bem como o Balanço e a Prestação das Contas do ano 2018, para
discussão e deliberação.
Todos os documentos referentes ao item 1 da AGO
ficarão à disposição dos associados, diretores e conselheiros, no período de 29 de
novembro á 06 de dezembro 2019, para análise das contas (receitas e despesas),
(extratos bancários) apresentadas pela Contadoria, Diretoria Financeira e
Conselho Fiscal, mediante prévio agendamento na Administração da entidade. AGE As 18:00h a primeira chamada e 18:30h a segunda chamada nos mesmos
termos do Estatuto Social, com a abertura dos trabalhos da
ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA para discussão e apresentação dos
Pré - Projetos
de Revitalização, Reforma, Construção e Intervenção Urbana no Logradouro
Público para a Construção do Pólo Cultural, Boulevard Imprensa Paulista, Museu
da Imprensa Bandeirante e Túnel do Tempo do Jornalismo Brasileiro,
compreendendo o Edifício Adolfo Lemes Gilioli sede da API, à Rua Álvares Machado
com inicio à Avenida Liberdade e termino na Praça Carlos Gomes assim como, a
ladeira que da acesso a Avenida 23 de Maio, com o braço de acesso ao Viaduto Dona
Paulina, abrangendo o quadrilátero formado pelas duas quadras da Praça João
Mendes e da Avenida Liberdade em confrontação com a Rua Dr. Rodrigo Silva e Rua
Álvares Machado.
Contamos com a honrosa presença dos ilustres Associados,
Diretores e Conselheiros. São Paulo, 28 de Novembro de 2019. SÉRGIO DE AZEVEDO
REDÓ – PRESIDENTE e CLAÚDIO AURICCHIO TURI - VICE PRESIDENTE DIRETOR
SECRETARIO GERAL.

