
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Associação Brasileira de Administração Pública – SBAP, no uso

das atribuições conferidas no artigo 14, inciso I, do Estatuto Social, convoca as

associadas e associados que estejam em dia com suas obrigações sociais perante a SBAP,

para instalação e participação em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em

formato híbrido, no dia 6 de novembro de 2021, às 16h, em primeira convocação, se

presente a maioria dos associados e às 16h15min, em segunda convocação, com

qualquer número dos associados presentes, conforme disposto no artigo 11, caput, do

Estatuto Social, para tomar conhecimento e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e Aprovação das contas relativas ao ano de 2021.

2. Plano de Ações e Orçamento de 2022.

3. Prestação de contas do IX EBAP.

4. Apreciação e Aprovação do local do X Encontro Brasileiro de Administração Pública.

5. Outros assuntos.

Recomenda-se que as associadas e os associados efetivem a conferência de seus dados

cadastrais na “Relação de Associados Individuais Habilitados”, disponível no endereço

eletrônico https://sbap.org.br/news/associadosindividuais.pdf, a partir do dia 30 de

setembro de 202, e, se necessário, enviem solicitação de atualização, até o dia 3 de

outubro de 2022 em: clique aqui, como requisito para voto na Assembleia.

A Assembleia será realizada em formato híbrido, com gravação audiovisual dos

participantes e das deliberações. A participação na Assembleia se dará pelo acesso ao

endereço eletrônico: sbap.org.br/ebap2022 ou de forma presencial no salão nobre da

Escola de Administração de empresas de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas localizada

na Av. 9 de julho, 2029, Bela Vista, São Paulo - SP | CEP 01313-902. A assinatura dos

presentes na ata da Assembleia se dará por serviço de certificação eletrônica, que será

disponibilizado pelo envio de mensagem aos endereços eletrônicos das associadas e

associados em dia com suas obrigações sociais e que tenham participado da Assembléia.
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