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São Paulo, 01 de agosto de 2022
Prezado(a) Associado(a),
A Diretoria Executiva do Instituto Pólis, no exercício da competência que lhe atribui o artigo 13, I, do Estatuto
Social, convoca associados e associadas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia

25 de agosto de 2022, às 18h30 em primeira convocação, com a maioria absoluta de associados(as); e às
19h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.
Em conformidade com autorização prevista no Art. 4º-A da Lei 13.019/2014 e no Parágrafo 1o do Art. 13 do
Estatuto Social, a Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma virtual por meio eletrônico. Será utilizada a
Plataforma Zoom e o acesso ocorrerá pelo link:
https://us06web.zoom.us/j/82567342481
ID da reunião: 825 6734 2481
A pauta de deliberações inclui os itens a seguir:
II) Boas-vindas à nova Secretária Executiva do Instituto Pólis
II) Aprovação dos pedidos de desligamento e admissão de associado(as)
III) Apresentação e aprovação do relatório de atividades da associação
IV) Apresentação e aprovação do Balanço de 2020/2021 e demais contas da associação
V) Apresentação das atividades correntes no ano de 2022 e celebração dos 35 anos do Instituto Pólis
Associados(as) que desejarem solicitar seu desligamento da entidade poderão faze-lo diretamente durante
a Assembleia ou enviar o pedido por escrito dirigido à Diretoria Executiva até o dia 24 de agosto de 2022
para o endereço eletrônico: polis@polis.org.br. Justificativas de ausência também podem ser enviadas para
o mesmo e-mail.
Sendo só o que se apresenta para o momento e contando com sua valiosa presença subscrevemos
respeitosamente.

Danielle Cavalcanti Klintowitz

Margareth Matiko Uemura

Henrique Botelho Frota
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