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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL 

 

 

O Presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo 
– SINAPRO-SP, localizado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
1.656 - 2º andar - Cj. 21, CEP: 01451-001, Jd. Paulistano - São Paulo - SP, 
CNPJ/MF nº 62.638.994/0001-23, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto Social, convoca as Agências de Propaganda, quites e 
em condições de votar, somente com a participação do titular ou sócio da 
empresa filiada, ou por pessoa devidamente credenciada, para fins exclusivos 
de exercício de voto virtual em nome da empresa filiada, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária Virtual (na plataforma digital zoom.us e o link 
estará disponível a partir do dia 23/11/2021 no site do Sinapro-SP: 
www.sinaprosp.org.br), referente a Proposta Orçamentária para o exercício de 
2022, a realizar-se no próximo dia 25 de novembro de 2021, às 10h00 em 
primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a)cLeitura, Discussão e Votação da Ata da Assembleia anterior, de 26 de novembro 
de 2020, referente a Proposta Orçamentária para o exercício de 2021; 
 
b)cLeitura, Discussão e Votação da Proposta Orçamentária para o exercício de 
2022 e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. 

  
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de filiadas, para a instalação 
dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia virtual será realizada 30 
minutos após, isto é, às 10h30 e o encerramento às 14h, no mesmo dia e local, 
em segunda convocação com qualquer número de filiadas presentes.  
  
 
São Paulo, 18 de novembro de 2021. 
 
 

 
Eduardo de Godoy Pereira 
Presidente 
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