
fabesp Associação dos Funcionários 
Aposentados do Banco 
do Estado de São Paulo 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A.G.E. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Na forma do Artigo 24, inciso I, Estatuto Social da Afabesp e do seu Regulamento de 
Assembleias Gerais ficam as senhoras e os senhores associados da Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo- AFABESP convocados 
para a abertura da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA- A.G.E., que se dará no 
Auditório "Dr. Cassio de Toledo Leite", na Rua Direita, n° 32- 3° andar- Centro- São 
Paulo, a partir das 1 O horas, do dia 28 de março de 2019, por via eletrônica, conforme 
previsto no Artigo 16 do Estatuto da Afabesp, com a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

Deliberar sobre a autorização para propositura, pela AFABESP, de medida(as) 
judicial(ais) e administrativas contra a PREVIC- SUPERINTEND~NCIA NACIONAL DE 
PREVID~NCIA COMPLEMENTAR e/ou FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE 
SOCIAL - BANESPREV e/ou BANCO SANTANDER (BRASIL), S.A. , objetivando a 
suspensão/cancelamento da Portaria PREVIC n°156, publicada no Diário Oficial da 
União de 20/02/2019, que aprovou alterações estatutárias propostas pelo BANESPREV 
- Fundo de Seguridade Social e pelo Banco Santander(Brasil), S.A., cujas alterações 
foram solenemente rejeitadas por Assembleia Geral dos Participantes do BANESPREV, 
realizada em 28/01/2017, posto que contrárias e prejudiciais aos interesses destes 
últimos. 

São Paulo, 13 de março de 2019 

OBSERVAÇÕES: 

1)- o Presidente do Conselho Deliberativo da AFABESP declarará aberta a Assembleia, 
que assim permanecerá por 15 (quinze) dias corridos para recebimento dos votos dos 
Associados que serão proferidos por via eletrônica na forma do Estatuto e do 
Regulamento de Assembleias Gerais; 

2)- Não se alcançando o quórum da maioria absoluta do quadro de associados exigido 
na primeira convocação, de imediato, será feita a segunda convocação, concedendo-se 
um prazo adicional de mais 5 (cinco) dias úteis subsequentes pra obtenção do quórum 
de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados. Atingido o quórum a Assembleia será 
instalada para deliberar. Encerrada a votação, caberá ao Presidente da Assembleia 
declarar o resultado e encerrar, em seguida, a Assembleia, após a lavratura da ata 
respectiva, conforme previsto no Artigo 18 do Estatuto. 


