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COMUNICADO AOS ASSOCIADOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 30/07/2018 

 

 

Brasília, 25 de julho de 2018 

 

 

Prezados Associados, 

 

Em acordo com as atribuições específicas conferidas ao cargo pelo Artigo 33 e nos termos dos Artigos 11-a e 37 do Estatuto da 

Associação dos Profissionais de Saúde de Brasília – APSB Brasília, na qualidade de Presidente trago ao conhecimento de todos o 

Edital de Convocação da Assembleia Geral a ser realizada no dia 30 de julho de 2018, publicado no Diário Oficial da União (DOU) 

no dia 11/07/2018, conforme documento anexo e transcrição abaixo: 

 

“APSB BRASÍLIA” CNPJ:21.975.267/0001-74, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a Associação dos Profissionais de Saúde de Brasília – APSB Brasília, 

devidamente representada por seu Presidente JOSÉ MURILO D. C. FILHO, CONVOCA por meio 

deste edital todos os membros da associação para a Assembleia Geral Ordinária em 

30/07/2018 às 17 horas, na sede da APSB na Quadra 708/709 Norte, Bloco “A”, Entrada 13, 

Sala 201, segundo andar, Brasília – DF, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1. 

inclusão e exclusão de Associados; 2. Alteração da sede social da APSB (Art.2º do Estatuto 

Social) para SHCGN, CR 708/709 Bloco “A”, Entrada 13, Sala 201 – Parte A-6, Brasília, 

Distrito Federal, CEP 70741-610. Brasília 12/07/2018. 

 

Por ter sua pauta estritamente procedimental a assembleia será breve, pois não haverá nenhum assunto para discussão ou votação. 

Nenhuma nova pauta poderá ser acrescentada na assembleia além das constantes desse Edital. 

Nos termos do Artigo 11 do Estatuto da Associação é um “direito privativo do Associado participar das Assembleias Gerais, 

discutindo e votando as matérias nelas tratadas....”. Por ser um questionamento recorrente e ciente da agenda de compromissos dos 

Associados informo que a participação na assembleia não é obrigatória. Entretanto posteriormente, de posse da Ata da assembleia 

redigida, procuraremos individualmente os Associados que não puderam estar presentes para colhermos suas assinaturas dando 

ciência e aprovação. A referida lista de assinaturas é um documento obrigatório para protocolarmos o registro da Ata da assembleia 

em cartório. 

Esclarecimentos sobre a pauta da assembleia: 

- A inclusão de Associados já foi aprovada pela Diretoria em exercício e será apenas formalizada na assembleia para permitir o 

registro das adesões em cartório; 

- A mudança de endereço da sede (item 2 da pauta) trata-se de mera formalização de mudança de logradouro, uma vez que a empresa 

da qual alugamos o escritório da APSB fez esta alteração de portaria, mas estamos mantidos no mesmo prédio. Não haverá nenhuma 

alteração nos serviços prestados. Esta formalização é necessária para atualização da documentação da Associação junto aos órgãos 

públicos e de fiscalização. Segue anexo comunicado referente a esta mudança. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

_________________________________________ 

JOSÉ MURILO DANTAS 

PRESIDENTE 
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ANEXO I – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
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NOTIFICAÇÃO 

Á 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE BRASÍLIA 

 Ref.: INCORPORAÇÃO DA CELEBRATE CENTER 

 Prezados Senhores, 

Durante mais de 12 anos atuamos no seguimento de Escritório Virtual, onde 

procuramos simplificar a rotina de seu escritório com o objetivo de otimizar custos de 

operacionalização de sua empresa. 

Em 2017 nos tornamos parceiros da RPA SERVIÇOS CONTÁBEIS E 

ESCRITÓRIO VIRTUAL EIRELI, uma empresa especializada no seguimento 

contábil e na prestação de serviços de apoio às empresas virtuais, objetivando com isso 

a ampliação dos serviços ofertados às empresas. 

Por isso, informamos que em dezembro de 2017, iniciaremos o processo de 

transferência de todos os Contratos de SERV FISCAL/COMERCIAL da 

CELEBRATE CENTER para a RPA SERVIÇOS CONTÁBEIS E ESCRITÓRIO 

VIRTUAL. 

Para concretização do processo de transferência, teremos que alterar o endereço de 

todos os nossos clientes Fiscais e comerciais, sendo que a alteração no endereço só será 

do número da portaria ( de 09 para 13) e  para 2º,  andar. Salientamos que todo o 

processo de transferência será custeado pela RPA Serviços Contábeis e Escritório 

Virtual, portando não haverá custo algum para nossos clientes com Alteração 

Contratual, junto a JCDF, RFB e CFDF. Os demais serviços contratados continuaram 

sem alterações. 

Em breve, entraremos em contato para iniciarmos o processo. 

Atenciosamente 

Brasília-DF., 15 de dezembro de 2017 

CELEBRATE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO VIRTUAL EIRELI 

ANEXO II - NOTIFICAÇÃO DA CELEBRATE CENTER
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