
Assembleia Anual 2020 – Realização suspensa devido à pandemia 

 

Prezados Associados, 

 

Dentro de nossa programação anual, e conforme dispõe o Estatuto da nossa Associação, 

fazemos realizar no mês de abril de cada ano a nossa Assembleia Geral, para apresentar aos 

Associados os resultados das contas do ano anterior, já aprovadas pelo Conselho Fiscal, as 

principais realizações ocorridas, como também o orçamento aprovado para o ano em curso e os 

planos a serem executados. A oportunidade da Assembleia tem propiciado o costumeiro 

encontro de confraternização com almoço oferecido aos presentes, além de promover 

atividades diversas de cultura e/ou entretenimento.  

Neste ano, tudo estava programado para que nosso evento se realizasse, reserva de local 

efetuada, apresentações elaboradas, cardápio do almoço definido, atividade de entretenimento 

contratada, no entanto os planos foram truncados pela pandemia que se instalou no País. 

Pensou-se Inicialmente em adiar a realização da Assembleia por três meses, quando a situação 

já estivesse normalizada, mas pelas incertezas da evolução da doença, e principalmente 

considerando que nossa população se enquadra na faixa dos mais vulneráveis, foi decidida, em 

consenso dos Conselhos e Diretoria, a suspenção da Assembleia do corrente ano. 

Importante observar, embora a Assembleia tenha sido suspensa, as contas e realizações do ano 

anterior foram apreciadas e analisadas pelo Conselho Fiscal que emitiu parecer favorável, 

recomendando suas aprovações pelo Conselho Deliberativo. Em reunião virtual, envolvendo 

componentes dos Conselhos e Diretoria as contas e realizações de 2019 foram aprovadas, como 

também aprovados o orçamento e planos da nova Diretoria para 2020. Ou seja, a 

impossibilidade da realização da Assembleia, e as dificuldades trazidas pela pandemia, não 

impediram que nossa Associação mantivesse seu rigoroso controle de contas e atenção para o 

cumprimento de seus objetivos em consonância com a sua Missão.  

Esperamos que possamos realizar nosso encontro de confraternização de fim de ano, contando 

que este mal que nos assola tenha passado, e a situação se normalize. Mas reafirmamos, mesmo 

com a pandemia, a Abencat não paralisou suas atividades, a secretaria funciona em home office, 

as reuniões mensais da Diretoria tem sido realizadas por vídeo conferência, os projetos previstos 

para o corrente ano estão sendo desenvolvidos, conforme temos noticiado nos nossos veículos 

de informação “Abencat Informa” e boletim “Abencat e Você”. 

Piracicaba, 10 de julho 2020. 

Atenciosamente, 

 

_____________________________  __________________________ 

Darcio L.B. Rodrigues    Álvaro Pereira dos Santos    

(Presidente do Conselho Deliberativo)                ( Presidente da Diretoria) 

    


