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CONVOCAÇÃO CONVOCAÇÃO CONVOCAÇÃO    

RAFAEL CARDOSO FRANÇA, Presidente da Associação Beneficente São Miguel, com sede na RAFAEL CARDOSO FRANÇA, Presidente da Associação Beneficente São Miguel, com sede na RAFAEL CARDOSO FRANÇA, Presidente da Associação Beneficente São Miguel, com sede na 
rua Madre Verônica n° 396, no centro da cidade de Gramado, no uso de suas atribuições legais rua Madre Verônica n° 396, no centro da cidade de Gramado, no uso de suas atribuições legais rua Madre Verônica n° 396, no centro da cidade de Gramado, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere os arts. 19 e 20 do Estatuto Social, CONVOCA a todos os associaque lhe confere os arts. 19 e 20 do Estatuto Social, CONVOCA a todos os associaque lhe confere os arts. 19 e 20 do Estatuto Social, CONVOCA a todos os associados da dos da dos da 
EnEnEntititidade, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, a realizardade, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, a realizardade, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, a realizar---se, em primese, em primese, em primeira ira ira 
convocação, às 18h do dia 29convocação, às 18h do dia 29convocação, às 18h do dia 29   de abril de 2019de abril de 2019de abril de 2019   , se houver 1/3 dos associados presentes, e em , se houver 1/3 dos associados presentes, e em , se houver 1/3 dos associados presentes, e em 
não sendo anão sendo anão sendo atititingido esse percentual, em segunda convocação, com qualquer número de ngido esse percentual, em segunda convocação, com qualquer número de ngido esse percentual, em segunda convocação, com qualquer número de 
associados, as 18.30h do mesmo dia, na sala de reuniões do Hospital Beneficência Portuguesa, associados, as 18.30h do mesmo dia, na sala de reuniões do Hospital Beneficência Portuguesa, associados, as 18.30h do mesmo dia, na sala de reuniões do Hospital Beneficência Portuguesa, 
sito à Av. Independência n° 270, sito à Av. Independência n° 270, sito à Av. Independência n° 270, no centro de Porto Alegre, para deliberar, em caráter no centro de Porto Alegre, para deliberar, em caráter no centro de Porto Alegre, para deliberar, em caráter 
extraordinário, sobre os seguintes assuntos, desde já anunciados, à saber:extraordinário, sobre os seguintes assuntos, desde já anunciados, à saber:extraordinário, sobre os seguintes assuntos, desde já anunciados, à saber:   

   Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ordem do Dia:    

a)a)a)   Alteração da sede da En�dade, de Gramado para Porto Alegre; Alteração da sede da En�dade, de Gramado para Porto Alegre; Alteração da sede da En�dade, de Gramado para Porto Alegre;    
b)b)b)   Proposta de alteração estatutária;Proposta de alteração estatutária;Proposta de alteração estatutária;   
c)c)c)   NNNo�ficação dao�ficação dao�ficação da   Associação Sanatório Belém sobre a rescisão do contrato de Associação Sanatório Belém sobre a rescisão do contrato de Associação Sanatório Belém sobre a rescisão do contrato de 

arrendamento; arrendamento; arrendamento;    
d)d)d)   AAApresentação dos trabalhos sobre presentação dos trabalhos sobre presentação dos trabalhos sobre o desenvolvimento do processo deo desenvolvimento do processo deo desenvolvimento do processo de   Planejamento Planejamento Planejamento 

Estratégico da ABSM em relação às ações junto aos Hospitais Nossa Senhora das Estratégico da ABSM em relação às ações junto aos Hospitais Nossa Senhora das Estratégico da ABSM em relação às ações junto aos Hospitais Nossa Senhora das 
Graças e Beneficência PoGraças e Beneficência PoGraças e Beneficência Portuguesa; rtuguesa; rtuguesa;    

e)e)e)   AAApresentação das a�vidades da ABSM, frente aos novos negócios da Associação; presentação das a�vidades da ABSM, frente aos novos negócios da Associação; presentação das a�vidades da ABSM, frente aos novos negócios da Associação;    
f)f)f)   AAAssuntos Gerais. ssuntos Gerais. ssuntos Gerais.    

Estarão aptos a votar, os associados presentes, na forma do estatuto social da enEstarão aptos a votar, os associados presentes, na forma do estatuto social da enEstarão aptos a votar, os associados presentes, na forma do estatuto social da entititidade. dade. dade.    

Gramado, 11Gramado, 11Gramado, 11   de abril de 2019de abril de 2019de abril de 2019   

   

Rafael Cardoso França Rafael Cardoso França Rafael Cardoso França    

PresiPresiPresidente da Associação Beneficente São Miguel e Presidente da Assembléiadente da Associação Beneficente São Miguel e Presidente da Assembléiadente da Associação Beneficente São Miguel e Presidente da Assembléia   

   


