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A Diretoria Executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – 

Abong, organização da sociedade civil brasileira de defesa de direitos e dos bens comuns, 

sem fins lucrativos ou econômicos, com registro na Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ) sob o número 68.630.623/0001-81, com sede na Rua General Jardim, 660, Vila 

Buarque, São Paulo/SP, nos termos dos artigos 10 a 14 do seu Estatuto Social, vem por meio 

deste edital, CONVOCAR as suas associadas para a participação na ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA que terá como primeira chamada às 14hs do dia 27 de março de 2019 e 

previsão de encerramento às 17hs do dia 28 de março de 2019, na Rua Araújo, número 

141 – República, São Paulo/SP, Auditório Rosário 1, com a seguinte ordem do dia: (1) 

Análise dos pareceres de Prestação de Contas elaborado pelo Conselho Fiscal relativo aos 

anos de 2016, 2017 e 2018; (2) Análise da Prestação de Contas - Relatório de Gestão - 

elaborada pela Diretoria Executiva relativa aos anos de 2016, 2017 e 2018; (3) Análise e 

aprovação ou não de alterações estatutárias; (4) Análise e aprovação ou não das diretrizes 

estratégicas para o triênio 2019, 2020 e 2021; (5) análise e referendo ou não das novas 

associadas aprovadas pelo Conselho Diretor; (6) análise e aprovação ou não dos coletivos 

estaduais com assento no Conselho Diretor; (7) homologação das representações estaduais 

do Conselho Diretor; (8) eleição da Diretoria Executiva; (9) Assuntos Gerais. A Diretoria 

Executiva informa que para ter direito a voto na Assembleia Geral as associadas devem estar 

em dia com as anuidades no ano de 2018. Confirmações, dúvidas e informações pelo e-mail 

di@abong.org.br ou pelo telefone +55 (11) 3237.2122.  Publique-se. Registre-se. 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 2019. 

 
Diretoria Executiva 
Adriana Ramos – ISA 
Eleutéria Amora da Silva – CAMTRA 
Evanildo Barbosa da Silva – FASE 
Iara Pietricovski – INESC 
Mauri Cruz – CAMP 
 
 

#NinguémLargaaMãodeNinguém! 
 

#MarielleViveemCadaUmadeNós! 

Assembleia Geral Ordinária 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
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