CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares – ABRACICLO, sediada na Rua Américo Brasiliense, 2171 - Conj. 907
a 910 – no bairro Chácara Santo Antonio – São Paulo/SP – CEP 04715-005, inscrita no
CNPJ sob o nº 48.752.885/0001-01, representada por seu presidente Marcos Zaven
Fermanian, vem por meio desta convocar seus Associados membros da Diretoria e aptos a
exercerem o direito de voto, podendo ser por meio de seus representantes legais
devidamente cadastrados junto a entidade, ou por meio de representante com poderes
outorgados por procuração pública específica, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA a ser realizada no dia 6 de abril de 2022, às 11h00, em primeira convocação com metade mais um (1/2+1) dos Associados - e, em segunda convocação, às 11h30, com
qualquer número de presentes pela plataforma digital TEAMS - conta Abraciclo.
A Assembleia será realizada em formato virtual (videoconferência), conforme o que
determina a Lei 14.309 de 8 de março de 2022, que alterou a Lei nº 10.406 de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), e a Lei 13.019 de 13 de julho de 2014, para permitir a realização de
reuniões e deliberações virtuais pelas organizações da sociedade civil, assim como pelos
condomínios de edifícios, e para possibilitar a sessão permanente das assembleias
condominiais.

Abaixo, informamos a ORDEM DO DIA:
1. Apresentação dos resultados da auditoria referente ao balanço de 2021;
2. Ratificar o orçamento e contribuições para o Exercício de 2022 dos Segmentos de
Motocicletas e Bicicletas, aprovados em novembro de 2021;
3. Eleição da chapa da diretoria da Abraciclo para o Biênio 2022-2024.
No caso da participação por procuração, estas deverão ser encaminhadas até o dia 5/4/22,
às 10h00, para o e-mail abraciclo@abraciclo.com.br

São Paulo, 17 de março de 2022

Marcos Zaven Fermanian
Presidente

