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Ct. ANTP/ 075/2019 
 

São Paulo, 19 de dezembro de 2019 
 
Prezado Associado, 
 
A fim de cumprir exigências legais registrárias, ficam os Senhores Associados convocados, na forma do § 

3º do art. 21 e dos artigos. 22 a 26 dos Estatutos Sociais, para a 62ª Assembleia Geral Extraordinária da 

Associação Nacional de Transportes Públicos, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, na sala de 

Reuniões da ANTP, Rua Marconi, nº 34, 2º andar, conjuntos 21 e 22 – República – São Paulo – SP, a se 

instalar em primeira convocação às 09h30 e em segunda convocação a partir das 10h30 no mesmo local 

e data, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

  1. Tornar sem efeito a 61ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de 

outubro de 2019; 

  2. Revogar o Regulamento Eleitoral para eleições do Conselho Diretor e do Conselho 

Fiscal, gestão 2020/2021; 

  3. Eleger o Conselho Diretor (25 membros titulares e até 10 membros suplentes) e o 

Conselho Fiscal (3 membros efetivos e até 3 membros suplentes) para o biênio 2020/2021, observados 

os requisitos do art. 28 do Estatuto Social, ficando esclarecido que as inscrições de chapa poderão ser 

realizadas nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2020, no horário das  10h00 às 17h00, e no dia 17 de 

janeiro de 2020, das 10h00 às 12h00, na sede social da ANTP (localizada à Rua Marconi, 34, conjs 21 e 

22, República, São Paulo – SP), de acordo com o calendário anexo; 

  4. Deliberação sobre a ratificação, na forma dos arts. 662 e seu parágrafo único, 665 e 

873, todos do Código Civil, de todos os atos praticados no interesse e salvaguarda do regular 

funcionamento da Associação até a data da realização desta Assembleia Geral Extraordinária. 

  5. Outros assuntos de interesse social. 

Na impossibilidade de sua presença ou do representante de sua empresa junto à ANTP, que deverá 
apresentar-se munido de procuração, sugerimos indicar como procurador um membro do atual 
Conselho Diretor da ANTP, cujos dados podem ser obtidos junto à Secretaria da Entidade, no telefone 
(11) 3371-2290, com Luciana Cardoso. 
 
Anexos: (1) Convocação; (2) Calendário Eleitoral; (3) Modelo de Procuração 
 
 
Atenciosamente, 

 

Ailton Brasiliense Pires 
Presidente 
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ANEXO (1) 

 
62ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 

CONVOCAÇÃO 
 
 
A fim de cumprir exigências legais registrárias, ficam os Senhores Associados convocados, na forma do § 

3º do art. 21 e dos artigos. 22 a 26 dos Estatutos Sociais, para a 62ª Assembleia Geral Extraordinária da 

Associação Nacional de Transportes Públicos, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2020, na sala de 

Reuniões da ANTP, Rua Marconi, nº 34, 2º andar, conjuntos 21 e 22 – República – São Paulo – SP, a se 

instalar em primeira convocação às 09h30 e em segunda convocação a partir das 10h30 no mesmo local 

e data, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

  1. Tornar sem efeito a 61ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de 

outubro de 2019; 

  2. Revogar o Regulamento Eleitoral para eleições do Conselho Diretor e do Conselho 

Fiscal, gestão 2020/2021; 

  3. Eleger o Conselho Diretor (25 membros titulares e até 10 membros suplentes) e o 

Conselho Fiscal (3 membros efetivos e até 3 membros suplentes) para o biênio 2020/2021, observados 

os requisitos do art. 28 do Estatuto Social, ficando esclarecido que as inscrições de chapa poderão ser 

realizadas nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2020, no horário das  10h00 às 17h00, e no dia 17 de 

janeiro de 2020, das 10h00 às 12h00, na sede social da ANTP (localizada à Rua Marconi, 34, conjs 21 e 

22, República, São Paulo – SP), de acordo com o calendário anexo; 

  4. Deliberação sobre a ratificação, na forma dos arts. 662 e seu parágrafo único, 665 e 

873, todos do Código Civil, de todos os atos praticados no interesse e salvaguarda do regular 

funcionamento da Associação até a data da realização desta Assembleia Geral Extraordinária. 

  5. Outros assuntos de interesse social. 

 

 

Ailton Brasiliense Pires 
Presidente 
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ANEXO (2) 

CALENDÁRIO ELEITORAL  
ELEIÇÕES DO CONSELHO DIRETOR E DO CONSELHO FISCAL 

GESTÃO 2020/2021 
 

 

Data Atividade 

21 de novembro de 2019 Data limite para adesão de novos associados na ANTP com direito a votar e ser votado (art. 

26 do Estatuto Social) NOVENTA DIAS ANTES DA AGE 

21 de novembro de 2019 Data limite para os associados quitarem seus débitos referentes às anuidades da ANTP em 

2019 

18 de dezembro de 2019 Data limite para a nomeação da Comissão Eleitoral 

19 de dezembro de 2019 Data limite para a Comissão Eleitoral instalar o processo eleitoral no site da ANTP 

21 de dezembro de 2019 Data limite de envio da convocação da Assembleia para os associados (art. 22 § 1º do 

Estatuto Social) 60 DIAS ANTES DA AGE 

13 a 17 de janeiro de 2020 

Período para inscrição das chapas. Dias 13 a 16 de janeiro de 2020 no horário das 10:00 às 

17:00 horas, e dia 17 de janeiro de 2020 das 10:00 às 12:00 horas. Local: Sede da ANTP, Rua 

Marconi, 34, conjs. 21 e 22, República, 01047-000, São Paulo – SP (art. 28 do Estatuto Social) 

30 DIAS ANTES DA AGE 

17 de janeiro de 2020 Publicação das chapas consolidadas inscritas no site da ANTP e envio de carta-circular por e-

mail aos associados 

03 de fevereiro de 2020 Prazo limite para a Comissão Eleitoral receber pedidos de impugnação, totais ou parciais, das 

chapas ou de seus integrantes 15 DIAS DA DIVULGAÇÃO 

07 de fevereiro de 2020 Prazo limite para a Comissão Eleitoral julgar os pedidos de impugnação 

11 de fevereiro de 2020 Prazo limite para recebimento, na sede da ANTP, de votos por correspondência 

19 de fevereiro de 2020 Assembleia Geral Extraordinária para eleição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da 

ANTP para o biênio 2020/2021 

20 de fevereiro de 2020 Prazo limite para divulgação dos resultados da votação 

03 de março de 2020 Reunião do Conselho Diretor para posse do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal e eleição do 

Presidente e dos Vice-Presidentes da ANTP para o biênio 2020/2021 

03 de março de 2020 Início do mandato do Conselho Diretor (biênio 2020/2021) 
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ANEXO (3) 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE ASSOCIADA) 
 

PROCURAÇÃO 
 
Por este instrumento particular de procuração (nome, qualificação, endereço, RG e CPF), nomeia e 
constitui seu bastante procurador o senhor(a) (nome, qualificação, endereço, RG e CPF) para 
representar o outorgante na 62ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação Nacional de Transportes 
Públicos – ANTP, a ser realizada, em primeira convocação, às 09h30 do dia 19 de fevereiro de 2020, na 
sede social, Rua Marconi nº 34 – 2º andar, conjuntos 21 e 22, República, São Paulo – SP, e, em segunda 
convocação, a partir das 10h30, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
 
                               1. Tornar sem efeito a 61ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de 

outubro de 2019; 

  2. Revogar o Regulamento Eleitoral para eleições do Conselho Diretor e do Conselho 

Fiscal, gestão 2020/2021; 

  3. Eleger o Conselho Diretor (25 membros titulares e até 10 membros suplentes) e o 

Conselho Fiscal (3 membros efetivos e até 3 membros suplentes) para o biênio 2020/2021, observados 

os requisitos do art. 28 do Estatuto Social, ficando esclarecido que as inscrições de chapa poderão ser 

realizadas nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2020, no horário das  10h00 às 17h00, e no dia 17 de 

janeiro de 2020, das 10h00 às 12h00, na sede social da ANTP (localizada à Rua Marconi, 34, conjs 21 e 

22, República, São Paulo – SP), de acordo com o calendário anexo; 

  4. Deliberação sobre a ratificação, na forma dos arts. 662 e seu parágrafo único, 665 e 

873, todos do Código Civil, de todos os atos praticados no interesse e salvaguarda do regular 

funcionamento da Associação até a data da realização desta Assembleia Geral Extraordinária. 

  5. Outros assuntos de interesse social. 

 
Local e data 

 
Assinatura do Titular da Entidade 

 
Assinatura do Procurador 

 
O RECONHECIMENTO DE FIRMA NÃO É NECESSÁRIO 
 
 
=============================================================== 

ATENÇÃO: Enviar a procuração acima, assinada, para a ANTP, pelo e-mail 
luciana@antp.org.br  – A/C Luciana Cardoso, até 12 de fevereiro de 2020 
 
 

mailto:luciana@antp.org.br

