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A B E P O M EDITAしDE CANCELAMENTO DE

ASSEMBしEiA GERAしORDINÅRIA

Pe-o presente Edital de CanceIamento de Assembleia GeraI Ordin緬a′O Presidente de Honra da

Associac50 Beneficente dos Militdres Estaduais de Santa Cat誼na -ABEPOM′ nO uSO de suas

atribuic6es legais estabelecidas no a「tigo ll′ inciso 19 do Estatuto Social.

CONSIDERANDO a declaracfo de emergenc-a em Sande p的=ca internacionaI decIarada peIa

Organizacao MundiaI da Sa的eem 30 de janeiro de 2020 em decorr全ncia da infecc5o humana

causada pelo novo coronavirus (COVID-19);

CONS看DERANDO a Portaria 188/2O20 de O4 de fevereiro de 2020do Ministerio da Sa関e , que

deciara Emergencia em sa心de p的Iica ′ em decorr台ncia da infec9aO humana causada pelo

novo coronavfrus (COVID-19〉;

CONSiD駅ANDOque o momento atuai demanda emprego urgente de medidas de prevencao′

controIe e conten鋳o de riscos, danos e agravos a sande pdblica′ a fim de evitar disseminacao

da doenca 〈COVID 19) no Estado de Santa Catarina, COnforme Decreto n9 562/2020;

CONSiDERANDO a importancia e a necessidade da retomada gradativadas atividades sociais e

econ6micas, RESPEiTADA A SiTUACÅo EPIDEMIOL6GICA LOCAL, aSSOCiada ao cumprimento

das exig合ncias para preserva9aO e mitigacfo da disseminacao do COVID-19;

CONSIDERANDO que o Govemo do EstadoAUTORIZOU a retomada graduaI e monitorada de

eventos p皿icos e privados atraves das Portaria n9 710 e n9 715′ COndicionado a

AVALIACÅo DO RISCO POTENCIAL PARA COVID 19 nas regi6es de sa的e, ficando PROIBIDO

eventos nas reg-OeS COm risco potenciai Gravfssimo e Grave;

CONSIDERANDOque as AssembIeias Gerais Ordinarias da ABEPOM sao reaIizadas nos meses

de marco e novembro de acordo com o artigo 21 do Estatuto Social′ e SaO realizadas na

Comarca de Lages visando proporcionar meIhores condic6es de desIocamento e presenca dos

representantes da ABEPOM.

CONS看DERANDOque as AVAしiAC6ES DO RISCO POTENCIAL PARA O COVID 19 peIo Governo do

Estado de Santa Catarina em reIacfo a evoIucわdapandemia nas diferentes regi6es do Estado

sわreaIizadas semanaImente e que no dia 15 de outubroa Serra Catarinense voItou a ser

avaiiada como Regiao com Risco Grave;

CONSiDERANDO que os Editais de Convocacao para AssembIeias Gerais Ordinariasdevem ser

publicados com anteced釦cia minima de　30 dias ′ COnforme o Regulamento Eleitora十da



ABEPOM, neSte CaSO′ POrque um dos assuntos conStanteS da ordem do dia 6 a Eleicao da

Diretoria Executiva e do Conse-ho de Administra如para o Bi台nio 2021-2022 e

consequentemente a tomada em tempO h細de todas as medidas necess拒s para tai ato;

Finalmente CONSIDERANDO a insegurancae incerteza com reIag恥as novaS aValia96es de risco

para a regifo da Serra Catarinense・

pa「a todos os efeitos Iegais, fica sem efeito o珊ta- de Convoca如assinado no dia 16 de

outubro de 2O20 e consequentemente CanCe-ada a Assembleia Gerai Ordinaria marcada para o

dia 18 de novembro de 2020 , nO audit6rio do SESC Pousada叫al ′ Iocalizada no municipio de

Lages, SC′ aS 8‥00hs em primeira chamada e as lO:30hs em f而a chamada′ COmO tambem

fica definido que a pauta COnStante do referido Edita- de ConvocacaO′雌
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匹!亜Sera discutida e decidida na Assembleia GeraI Ordin拒a se「

reaIizada no m全s de mar90 de 2021′ mantendo-Se O mandato da atuaI Diretoria Executiva e

dos que forem eleitos para suCedelos.
membros do Conseiho de Administracao′ ate貪a

Florian6po=s′ 19 de outubro de 202O.

Comandante da PMSC

presidente de Honra da A髄POM




