Convocação para Assembleia
Prezados Associados,
Como é do conhecimento de todos os nossos filiados, que a nossa associação, ainda está
funcionado, através do trabalho remoto devido a Pandemia-Covid-19 e que o mandato
desta diretoria foi prorrogado, com vigência até 19 de abril de 2021, nos termos da Lei
14.030 de 29 de julho de 2020.
Neste contexto a diretoria já divulgou o Edital de Convocação para Assembleia Geral
Extraordinária – AGE Virtual, o qual foi submetido a Assessoria Jurídica da Associação e
aprovado com base na análise do estatuto social e legislação pertinente.
Como ainda, convivemos com a Pandemia, a diretoria teve o cuidado de organizar de
forma democrática e legal, a contratação de uma empresa especializada em plataformas
de eleição (videoconferência + aplicativo de votação) que prestará todo o apoio
necessário e logística para a realização da Assembleia de alteração do Estatuto da
Associação.
I-PAUTA
1-Leitura e apresentação feita pela comissão organizadora da proposta de Alteração para
a redução da composição dos membros que constituirão a diretoria, conforme artigos 7º
alínea (a), 9º, 10º, 11º, 27º caput e parágrafo único e 30º do Estatuto vigente.
Proposta de alteração:
-Diretoria Colegiada: 03 (três) Diretores titulares e 1 (um) suplente;
-Conselho de Representação: 3 (três) titulares;
-Conselho Fiscal: 1 (um) titular e 1(um) suplente.
II- LOCAL E DATA
A Assembleia Geral Extraordinária – AGE Virtual, ora convocada será realizada
virtualmente através (videoconferência + aplicativo de votação) em plataforma digital
autorizada/contratada, em razão das restrições impostas pela Pandemia do Coronavírus Covid-19, a ser realizada no dia 26 de março de 2021, (sexta-feira), às 10h em
primeira convocação com 2/3 (dois terço) dos associados e às 10h20min. em
segunda e última convocação com qualquer número, encerrando os trabalhos às
13h.
Os trabalhos da Assembleia
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Brasília-DF 24 de março 2021

Luiz Beserra Cavalcante

Orlando Braz da Cruz Filho

Amélia Augusta Lobo

Observações Importantes para participação e votação na assembleia:
1. A assembleia ocorrerá por videoconferência por meio da ferramenta Google
Meeting. Link para participação (https://meet.google.com/cbu-qkxn-vax ) ou
código da transmissão (cbu-qkxn-vax).
2. A votação será realizada por meio do aplicativo Condomínio Dedicado. Portanto,
pedimos a todos que baixem o aplicativo na Apple Store ou no Google Play,
acessem suas contas e confiram os dados com antecedência. Os associados
tiverem dúvidas para se cadastrar no aplicativo, favor entrar contato a ASSERA/BR.
3. Segue link de vídeo explicativo para os participantes de como utilizar o aplicativo
Condomínio Dedicado para votação. https://www.youtube.com/watch?v=l7uVIlRrjeI.
4. Para entrar no aplicativo no campo onde pede e-mail ou celular com DDD, você irá
utilizar sua matricula Siape, acrescentando o número 9 (nove) 3 vezes antes da
matricula, no campo senha digite somente a sua matricula siape, Exemplo: (login:
999 seguido da matricula, Senha: digite sua matricula).
Link para download do aplicativo: https://condominiodedicado.com.br/appdownload

Registra-se por fim, que esta diretoria, coloca-se a disposição, para lhes prestarem
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Brasília-DF 24 de março 2021.

A Direção

