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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2022 

Ficam os associados à Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.930.882/0001-82, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 29 de 

abril de 2022, em primeira convocação, às 16h00, e, em segunda convocação, às 17h00, na sede da Planejar, 

na Rua Professor Atílio Innocenti, 165 – 6º andar – Vila Nova Conceição – CEP: 04538-000, na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as: 

I. Em Assembleia Geral Ordinária

a) Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2021;

b) Contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020 (reapresentação);

II. Em Assembleia Geral Extraordinária

a) Incluir no artigo 3º a alínea (l) – novo objetivo da Associação, comercialização de cursos em

plataforma online. Veja como fica a redação no estatuto:

“Comercializar, por meio de plataforma digital, cursos a serem desenvolvidos pela Planejar ou pelos

seus associados pessoa jurídica, voltados à divulgação e conhecimento, bem como a formação de

profissionais, de temas relacionados aos objetivos da PLANEJAR.”

O voto será realizado por meio eletrônico a partir das 18h00 do dia 18 de abril até às 17h00 do dia 29 de abril 

de 2022, através do sistema de votação da Planejar. O link para votação será enviado no dia 18 de abril para 

o seu e-mail primário cadastrado no sistema da Planejar. 

Caso não receba o link, favor enviar e-mail para planejar@planejar.org.br, com o Assunto "LINK PARA 
ELEIÇÃO", indicando o(s) e-mail(s) secundário(s) para envio. 

Os documentos relativos a esta Assembleia Geral estarão à disposição dos associados no site da Planejar: 

https://bit.ly/3O89vut sistema de votação e no escritório da Planejar. 

São Paulo, 14 de abril de 2022 

Jan Gunnar Karsten 

Presidente 
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