
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 

 

O Presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, com 

fundamento nos artigos 35, item III, e 54 do Estatuto Social da Afresp e deliberação da Diretoria 

Executiva, convoca todos os associados Agentes Fiscais de Rendas para ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a realizar-se em 28 de agosto de 2021, na Sala Virtual Megavote acessível para 

todos os associados. Para se cadastrar, o associado deverá acessar o link: 

megavote.com.br/sv/criar-conta.php 

Para acessar a sala virtual da assembleia e votar, o associado deverá clicar no link: 

megavote.com.br/sv/index.php. A primeira convocação será às 09h, com a presença mínima de 

10% (dez por cento) dos associados Agentes Fiscais de Rendas, e a segunda convocação será 30 

(trinta) minutos após, com o mínimo de 5% (cinco por cento) dos associados, conforme artigo 58 

do Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Contas e Relatórios da 

Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, relativos ao exercício 

de 2020. A assembleia acontecerá de forma virtual devido à pandemia da Covid-19, para preservar 

a saúde de todos os participantes. Acesse o site afresp.org.br e confira o passo a passo para 

participar on-line. 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2021 

Carlos Leony Fonseca da Cunha 

Presidente da Afresp 

https://megavote.com.br/sv/criar-conta.php
https://megavote.com.br/sv/index.php
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