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REAI.IZADA
EM 16 DESETEMBRO
DE 2O1O

As 13h30mdo dia 16 de setembrode 2010,reuniram-se,
em
em segundaconvocaçâo,
Assembléia
Brasileira
das
GeralExtraor,dnária
as associadas
da ABRASCA- Associação
Companhias
Abertas,por seusrepresentantes,
na Rua Funchal,4lB- 11oandar* São
Paulo-SP,
em atendimento
com o
à convocação
enviadapor e-maila todosos associados,
seguinteteor:"EDITAL
DE CONVOCAÇÃO.
São
ASSEMBLÉIA
GERALEXTRAORDINARIA.
- Associação
peloConselho
convocadas,
Brasileira
das
Diretor,
as associadas
da ABRASCA
Companhias
no escrìtório
Abertaspara se reuniremem Assembléia
GeralExtraordinária,
Souza,Cescon,Barrieu
& Flesch,
situado
na RuaFunchal,
418- lloandar-São Paulo-SP,
em primeiraconvocâção,
às 13:00hdo dia 16 de setembrode 2010 e, em segunda
convocação,
às 13:30hdo mesmodia,com qualquernúmerode associadas
nostermosdo
paraa
Art.25 do Estatuto
Social,paradeliberar
sobrea seguintçordemdo dia:- Autorização
ABRASCAse tornaruma das entidades
ao
instituidoras
da Fundaçãode Apoio Comitêde
Pronunciamentos
pessoal,
Contábeis,
Casonãosejapossível
lembramos
o comparecimento
que Parágrafo
2odo artigo23 do EstatutoSocialpermiteo uso de procuração.
Se desejar
maioresesclarecimentos,
incluindodúvidascom relaçâoà procuração,colocamosà
pelotelefone
disposição
a assessoria
(21)2223-3656
da Abrasca(Alexandre
Furtado,
ou pelo
e-mailaiexaqd-':g@ab"açca.qrÊ.br).
Rio de Janeiro,02 de setembrode 2ü10.AntonioD. C.
pelo Livrode Presençasa existênciade assinaturas
Castro.Presidente.'
Constatada
de
representantes
das associadas,
foi indicadopara presidira Assembléiao Presidente
da
Associação,
AntonioD.C. Castro.O Sr. Presidenie
da Mesa entãodeclarouabertosos
trabalhos
da Assembléia
GeralExtraordinária,
a mim,
em segundaconvocação,
convidando
NilsonMartinsde AraújoJunior,parasecretário
da mesa.Passandoà ordemdo dia,o Sr.
Presidente
colocouem discussão
para
e submeteu
à aprovação
dos presentes
a autorização
a ABRASCAse tornarumadasentidades
instituidoras
da Fundação
de Apoioao Comitêde
Pronuncíamentos
Contábeis,tendo sido aprovadapor unanimidade.
O Sr. Presidente
agradeceuo comparecimento
dos senhoresrepresentantes
das companlrias
associadase
declarouencerrados
os trabalhos,
determinando
a mim,NilsonMartinsde AraújoJunior,que
lavrasse,no livrocompetente,
a presenteâta, assinadapelo Presidente
da Mesae pelo
Secretário
da Mesa.
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Antonio DuafteCarvalhode Castro
Presidenteda Mesa

i
Av.Brigadeiro
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SãoPaulo-SP
T e l( 1 1 )3 1 0 7 - 5 s 5 7
Fax(11)3107-5557
E-maiI: info@abrasca.
org.br
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