CONVOCAÇÃO
CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
INICIADA EM 15/03/2017

O Presidente substituto da ANAPEC – Associação Nacional de Aposentados e
Pensionistas da Ceres, no gozo de suas atribuições, de acordo com os artigos 5º, 6º
e 9º do Estatuto, convoca todos os associados para dar continuidade a Assembleia
Geral Ordinária, iniciada em 15 de março de 2017, suspensa devido ao baixo número
de presentes, conforme deliberação constante da Ata anexa, para:
 Data: 31/03/2017, sexta-feira, às 9 horas.
 Local: Edifício sede da CERES, SHCN-CL 202, bloco C, subsolo – Auditório Brasília – DF.
 Pauta:
1. Apresentação do relatório de Atividades da Diretoria;
2. Apresentação do Projeto Qualidade de Vida e
3. Apreciação do Parecer do conselho Fiscal e aprovação das contas do
exercício de 2016.
Brasília-DF, 15 de março de 2017.

César Felício Prata
Presidente Substituto
 É permitida a representação por procuração, conforme Art. 8º, §1º do Estatuto;
 Serviremos café da manhã.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ANAPEC–ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES.
DIA 15 DE MARÇO DE 2017

Aos quinze dias de março de dois mil e dezessete, no auditório da Ceres-Fundação de Seguridade
Social, sito à SHCN-CL.202 - Bloco “C”, Brasília-Distrito Federal, reuniram-se, em segunda
convocação, os associados da ANAPEC - Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas
da Ceres para atendimento do Edital de Convocação de 14 de fevereiro de 2017, para deliberar
sobre os seguintes itens da pauta: 1- Apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria do
Exercício de 2016; 2 - Apresentação do Projeto Qualidade de Vida; 3- Apresentação do
Parecer do Conselho Fiscal e aprovação das contas do exercício de 2016. Conforme exigência
Estatutária estavam firmados na lista de presença os associados, em segunda convocação, às 9
horas: Ismar do Nascimento, César Felício Prata, José Reinaldo Alves Borges, Cleuber Oliveira,
Alba Mary da Silva e Ezenildo Xavier Costa. Aberta a sessão, o presidente substituto da
ANAPEC - César Prata procedeu palavras de boas-vindas aos presentes saudando-os e, na forma
estatutária, sugeriu o nome da associada Alba Mary da Silva para presidente e do Thiago de
Freitas para Secretário, sendo aprovados pelos presentes. A presidente da mesa após ler o Edital
de Convocação sugeriu a suspensão da presente sessão, considerando o pequeno número de
presentes. Franqueada a palavra, o associado Cleuber de Oliveira, concordou com a sugestão da
suspensão temporária, sugerindo a continuidade da Assembleia para o dia 31/03/2017, sextafeira, às 9h, com nova divulgação eletrônica e impressa. O Secretário da mesa pediu a palavra e
esclareceu que o Edital de Convocação foi devidamente encaminhada conforme Art. 6º e §1º Art.
7º do Estatuto, por meio eletrônico (e-mail) e disponibilizado no site da Associação. A presidente
da mesa colocou em votação a sugestão de suspensão e da data de continuação da presente
sessão, sendo aprovado por unanimidade. Eu Thiago de Freitas, secretarei, lavrei a presente Ata
que segue assinada por mim e pela presidente.

Thiago de Freitas
Secretário da AGO

Alba Mary da Silva
Presidente da AGO
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