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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Estão convocados os associados da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo para
a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 11 março de 2020, às 12:00h, em primeira convocação,
e às 13h, em segunda convocação, no Instituto Biológico, 6º andar, auditório Vicente do Amaral, Av.
Rodrigues Alves, 1252 - São Paulo/SP, para:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Prestação de contas da Associação no exercício de 2019;
Leitura do parecer do Conselho Fiscal - exercício de 2019;
Deliberação da prestação de contas no exercício de 2019;
Valor da anuidade/mensalidade de 2020;
Plano de trabalho da nova Diretoria Executiva;
Informe sobre as reuniões realizadas ou solicitadas no Governo, com Diretores dos IPs e na
ALESP;
Autorização para pagamento de despesas suplementares no montante de R$3.000,00 (três
mil reais) gastos com a edição final dos vídeos produzidos pela empresa Peripécias;
Alteração do artigo 1º do Estatuto Social da APqC, objetivando flexibilizar a escolha da sede
da associação via assembleia geral e não mais por mudança estatutária, vide projeto de
reforma estatutária anexo;
Alteração e aprovação de novo endereço da sede da APqC;
Eleição de membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal, Biênio 2020-21
Prazo para ajuizamento do Mandado de Segurança Preventivo objetivando que
pesquisadores possam exercem livremente sua liberdade de pensamento e expressão de
atividade intelectual, científica e de comunicação, inclusive podendo criticar a administração
pública, independentemente de censura ou licença, podendo conceder entrevistas para
quaisquer meios de comunicação, independentemente de serem autorizados ou não pelo
Gabinete da Secretaria de Estado, ressalvados os casos de pesquisas científicas com caráter
sigiloso, de interesse público;
Ação Rescisória- Esclarecimentos sobre os desdobramentos no Superior Tribunal de Justiça
com o Desembargador aposentado, Dr. Sebastião Amorim e os advogados, Dr. Luiz Carlos
de Arruda Camargo e Dra. Helena Goldman.
Medalha “Alba de Campos Lavras”: sistemática de concessão.
Apresentação dos vídeos objetivando a divulgação dos Institutos de Pesquisa confeccionados
pela Peripécias Filmes na gestão anterior.
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