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Convocação da 61ª Assembleia Geral Extraordinária 

 

O Diretor Presidente da Associação Policial de Assistência à Saúde (APAS 

Saúde Sorocaba), inscrita no CNPJ sob o nº 71.559.272/0001-74, no uso das atribuições, 

nos termos do artigo 16; do artigo 20; do inciso IV do artigo 21; dos parágrafos 2º, 4º, 

5º, 7º e 8º do artigo 22; do inciso V do artigo 29; e do inciso II do artigo 32 do Estatuto 

da entidade, convoca os senhores associados da APAS Saúde Sorocaba para participar 

da 61ª Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na modalidade virtual, a ser 

realizada no dia 28/07/2021 (4ª feira) às 14h00 em 1ª chamada, se verificada a presença 

virtual de 2/3 dos associados com direito a voto e, em 2ª chamada na mesma data, às 

14h30, com qualquer número de associados presentes virtualmente, para deliberar 

sobre a seguinte pauta: 1) Autorizacao para a venda de precatório; 2) Autorização para 

realizar emprestimo bancário; 3) Autorização para venda dos imóveis localizados na Rua 

João de Camargo (Quadra F - Lotes 3,4,5,6,7,8,9 e 10) e na Rua dos Andradas (Quadra F 

, Lote 11) e; 4) Reajuste Anual dos planos de saúde. 

Para ter acesso à Assembleia Virtual, o associado deverá registrar-se no link 

abaixo até 2 horas antes do início da Assembleia (até 12h do dia 28/07). Esse registro 

deverá ser feito da seguinte forma: 

1) Acessar o link abaixo: 
https://bit.ly/2U8d78v 

2) Clicar em REGISTRAR (opção que está logo abaixo do Logotipo da APAS)  

3) Ao clicar em REGISTRAR, o associado deverá preencher do nome, sobrenome, 

e-mail, CPF e o telefone para contato, e em seguida clicar em enviar. Lembrando que 

poderão participar da Assembleia somente os associados titulares maiores de 18 anos 

que estiverem em dia com suas obrigações financeiras com a APAS até o dia 27/07/21.  

4) Após ser enviado, a solicitação de registro será analisada pela administração da 

APAS a fim de verificar os dados informado para serem validados ou não. 
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5) Após o cadastro ser validado, será enviado o convite de acesso à Assembleia 

Geral Virtual no e-mail cadastrado.  

6) Para evitar maiores problemas, recomenda-se efetuar o registro até um dia 

antes da Assembleia. 

 

Caso ocorra algum problema no Registro ou acesso à assembleia, os 

associados deverão manter contato através do Telefone/Whatsapp (15) 99114-9692. 

Para comprovar a participação e presença na Assembleia Virtual e a 

respectiva apuração de votos dos associados participantes, nos termos aqui 

mencionados, serão utilizados os relatórios com registro de presença e contabilização 

de votos por participantes, sendo que os votos apurados serão registrados na Ata. 

Esclarecemos que a plataforma para realização desta Assembleia é 

totalmente segura e criptografada e será totalmente gravada a fim de atender a 

legislação vigente. 

Demais orientações com respeito a utilização da ferramenta a ser utilizada na 

Assembleia Virtual serão divulgadas no site da APAS e suas redes sociais. 

 

Sorocaba, 13 de julho de 2021. 

 

SILVERIO LEME FILHO - Diretor Presidente da APAS 


